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Αθήνα, σήµερα στις 16 Μαρτίου 2022, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
9.46’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 15-3-2022
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Α’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 15
Μαρτίου 2022, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις».)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών
Εµιράτων σχετικά µε την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άµυνα και των ρηµατικών διακοινώσεων σχετικά µε
το ελληνικό πρωτότυπο κείµενο της Συµφωνίας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Στο σηµερινό δελτίο υπάρχει µόνο µία επίκαιρη ερώτηση, στην
οποία θα απαντήσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.
Προχωρούµε, λοιπόν, στη συζήτηση της υπ’ αριθµόν 506/8-32022 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’
Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Ενδυνάµωση του
Αστυνοµικού Τµήµατος Κυψέλης».
Κυρία Πιπιλή, έχετε τον λόγο.
ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ: Κύριε Υπουργέ, πριν από µόλις είκοσι ηµέρες ο Γραµµατέας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παύλος Μαρινάκης
µάς ενηµέρωσε και παρευρεθήκαµε και εµείς, Βουλευτές της Α’
Αθηνών -µεταξύ των οποίων και ο Προεδρεύων κ. Κακλαµάνηςστην Κυψέλη.
Η Κυψέλη δεν έχει επιλεγεί τυχαία στον προγραµµατισµό του
γραµµατέα. Η Κυψέλη, όπως ξέρετε, είναι ίσως η ιστορικότερη
αστική περιοχή της Αθήνας και πιθανότατα η πολυπληθέστερη.
Η Κυψέλη διήλθε µία πολύ δύσκολη, θα έλεγα εγώ, περίπου εικοσαετία λόγω της έξαρσης της εγκληµατικότητας και µάλιστα,
όπως θυµόµαστε όλοι και έχουµε βιώσει, από συγκεκριµένες
οµάδες αλλοδαπών.

Υπήρξε έτσι κι αλλιώς εκείνη την εποχή η τάση πολλών να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα, µε αποτέλεσµα να πληγεί έτσι η
Κυψέλη που την εγκατέλειψε σωρεία πολιτών που είχαν εκεί αυτά
τα καταπληκτικά διαµερίσµατα στην καταπληκτική αυτή περιοχή.
Μετά ήρθε η οικονοµική κρίση, όπου τα πράγµατα έγιναν ακόµη
χειρότερα, αλλά επιτέλους -απ’ ό,τι µας είπαν και οι ίδιοι οι καταστηµατάρχες εκεί- έχει αρχίσει µια επιστροφή κατοίκων, που
αυτό σηµαίνει ότι για να µπορέσει να ξαναζήσει η Κυψέλη και η
ευρύτερη περιοχή, δηλαδή τα Πατήσια, ο Άγιος Παντελεήµονας,
το πρώτο πράγµα που ζητούν όλοι αυτοί οι οποίοι επιστρέφουν
είναι η ασφάλεια.
Σε µια επίσκεψή µας στο Αστυνοµικό Τµήµα της Κυψέλης,
στην οδό Θήρας, έγινε µια ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπου βεβαίως για µία τόσο πολυπληθή περιοχή από αυτά τα στοιχεία που
ακούσαµε φάνηκε ότι χρειάζεται η δική σας παρέµβαση και µε
την ευκαιρία και για την ευρύτερη περιοχή.
Θα τα πούµε στη δευτερολογία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, συµπληρωµατικά προσυπογράφω όλα όσα είπε η κ. Πιπιλή. Μας
είπαν εκτός των άλλων -αυτό, σας παρακαλώ, προσέξτε το, γιατί
ισχύει και για το Τµήµα Αγίου Παντελεήµονα- ότι βγήκε µια γενική διαταγή από τη ΓΑΔΑ για την ενίσχυση τµηµάτων στις τουριστικές περιοχές και από την Κυψέλη, η οποία είναι χάλια
αριθµητικά, όπως σας είπε η κ. Πιπιλή, παίρνουν τρία άτοµα για
να τα στείλουν στη Μύκονο. Ήµαρτον! Από την Κυψέλη παίρνουν
τρία άτοµα για να τα στείλουν στη Μύκονο;
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι πολύ για την επίκαιρη ερώτηση της αγαπητής συναδέλφου κ. Πιπιλή. Είναι ευτυχία το ότι βρίσκοµαι εδώ µαζί µε δύο
ανθρώπους οι οποίοι έχετε υπηρετήσει από σπουδαίες θέσεις µε
την ψήφο των πολιτών της Αθήνας τον Δήµο Αθηναίων, για να
συζητήσουµε το θέµα της ασφάλειας σε µια συγκεκριµένη γειτονιά.
Απόλυτη προτεραιότητά µας από την πρώτη στιγµή που ο
Πρωθυπουργός µού εµπιστεύτηκε αυτά τα πολύ υπεύθυνα καθήκοντα του Υπουργού Δηµοσίας Τάξεως -Προστασίας του Πολίτη, όπως λέγεται εδώ και µερικά χρόνια- είναι η ενίσχυση της
παρουσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας παντού σε όλη τη χώρα
και σε ό,τι αφορά το Λεκανοπέδιο Αττικής, όπου συγκεντρώνεται
το 70% του εγκλήµατος σε όλη τη χώρα, η ενίσχυση της Αστυνοµίας στις γειτονιές.
Η πρώτη πράξη, λοιπόν, που έχω κάνει είναι ότι τον Οκτώβριο
το σύνολο των αστυνοµικών που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή
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τους, καθώς και οι δόκιµοι που έκαναν πρακτική άσκηση, κατευθύνθηκε ολόκληρο στην Αττική. Χίλιοι αστυνοµικοί τοποθετήθηκαν στα αστυνοµικά τµήµατα και εξ αυτών, κυρία συνάδελφε,
κύριε Πρόεδρε, στο Αστυνοµικό Τµήµα Κυψέλης τοποθετήθηκαν
τριάντα αστυνοµικοί, έξι καινούργιοι και είκοσι τέσσερις δόκιµοι.
Τριάντα από τους χίλιους σε όλη την Αττική.
Προσφάτως η επίσκεψή σας µαζί µε τον Γραµµατέα της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Μαρινάκη στο Τµήµα της Κυψέλης ανέδειξε ποια
είναι η κατάσταση, ποια είναι τα θέµατα, ποια είναι τα προβλήµατα, οπότε ενισχύσαµε µε άλλους τέσσερις αστυνοµικούς το
Αστυνοµικό Τµήµα Κυψέλης και ασφαλέστατα θα ελέγξω τι συµβαίνει µε ενδεχόµενες µετακινήσεις, ώστε το αριθµητικό ισοζύγιο
των αστυνοµικών που υπάρχει στο Τµήµα της Κυψέλης και στο
Τµήµα Ασφαλείας της Κυψέλης να είναι θετικό, να ενισχυθεί περαιτέρω. Εάν αποχώρησαν κάποιοι, θα πρέπει να έρθουν κάποιοι
άλλοι, προκειµένου το τελικό ισοζύγιο να είναι θετικό και ενισχυµένο περαιτέρω.
Θέλω επίσης να υπογραµµίσω -γιατί το θεωρώ κρίσιµο- ότι η
επιχείρηση ενίσχυσης της Αστυνοµίας δεν γίνεται µόνο, ούτε καν
κυρίως µε την ενίσχυση του αριθµού των Αστυνοµικών Τµηµάτων, αλλά µε την υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων της Αστυνοµίας που συνδυάζουν όλες τις δυνάµεις και τις µονάδες της
ΕΛ.ΑΣ.. Ήδη χθες ξεκίνησε µια τέτοια επιχείρηση, η οποία δεν
είναι επιχείρηση µίας ηµέρας ούτε επιχείρηση εντυπώσεων.
Χθες στο κέντρο της Αθήνας συνελήφθησαν εκατόν είκοσι
πέντε παράνοµοι µετανάστες οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Κέντρο
της Αµυγδαλέζας, όπου και θα παραµείνουν µέχρι να επιστραφούν στις χώρες τους. Ήταν µια συνδυαστική επιχείρηση αντιµετώπισης πολλών µορφών εγκλήµατος, ναρκωτικά,
παραεµπόριο, παράνοµες µεταφορές, τροχαίες παραβάσεις,
κ.λπ..
Η Κυψέλη εντάσσεται σε αυτό το πρόγραµµα και πολύ σύντοµα το σχέδιο αυτό θα εξελιχθεί και στην Κυψέλη. Δεν ανακοινώνουµε εκ των προτέρων, διότι θέλουµε να έχουµε τη µέγιστη
δυνατή αποτελεσµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Πιπιλή, έχετε
τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Θα περιµένουµε, λοιπόν, όπως και ο κ. Κακλαµάνης, να ολοκληρωθεί η παρέµβαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ως προς την ενδυνάµωση του Αστυνοµικού
Τµήµατος Κυψέλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διότι ανάλογα προβλήµατα αντιµετωπίζει γενικότερα η παλιά αστική περιοχή των Αθηνών, η οποία για εµάς που την είχαµε ζήσει ξεκινάει
από την Οµόνοια, από την Αγίου Κωνσταντίνου, την περιοχή του
Εθνικού Θεάτρου και του περίφηµου ναού του Αγίου Κωνσταντίνου. Εκτείνεται µέχρι τη Λιοσίων, την πλατεία Αττικής, τα Πατήσια,
τον Άγιο Παντελεήµονα. Πόσο λυπόµαστε, κύριε Υπουργέ, εµείς
που ζήσαµε στα µικρά µας χρόνια σε αυτές τις περιοχές που
έχουν πραγµατικά αυτή την εικόνα. Δηλαδή, διασχίζω εγώ προσωπικά την Αχαρνών ή την Αριστοτέλους ή την Παιωνίου ή την Ιουλιανού, µε αυτές τις υπέροχες πολυκατοικίες που τώρα τις
µελετούν στο Πολυτεχνείο, σε όλες αυτές τις περιοχές -θα τις θυµάται και ο κ. Κακλαµάνης- και πραγµατικά στεναχωριέµαι που
ακόµα και αν λειτουργούν αυτές οι πολυκατοικίες, κυρίως λειτουργούν ως γραφεία.
Στο πνεύµα του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, είναι η τόνωση της αστικής ζωής στο κέντρο της Αθήνας, για να µη νεκρώνεται το κέντρο. Ξέρετε, αυτό το µεγαλεπήβολο σχέδιο, να
µεταφερθούν τα Υπουργεία από το Σύνταγµα ή την πέριξ περιοχή, να πάνε εκεί που ήταν η πρώην ΠΥΡΚΑΛ, για να µπορέσει
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να βρεθεί χώρος, ώστε να στηριχθούν και από την πολιτεία, όπως
έχει αναγγείλει ο κ. Μητσοτάκης, οι νέες οικογένειες που θέλουν
να µείνουν στο κέντρο, µε αποτέλεσµα να µπορεί να ξαναζήσει
το κέντρο της Αθήνας.
Εδώ θα πω και το παράπονό µου. Έχει αφεθεί στο να µετατραπεί σιγά-σιγά σε καθαρά τουριστικό κέντρο, ενώ εµείς που
µένουµε στο κέντρο της Αθήνας θέλουµε µια βιώσιµη πόλη.
Όµως τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο αίσθηµα ασφάλειας
που µπορούµε να δώσουµε στους κατοίκους που επιστρέφουν,
όπως σας είπα για παράδειγµα, στην Κυψέλη και επανεγκαθίστανται στα πατρογονικά τους διαµερίσµατα. Αυτό το αίσθηµα
ασφάλειας πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στις δυτικές συνοικίες
της Αθήνας και εκεί περιµένω ανάλογες κινήσεις, όπως αυτές
που µας είπατε ήδη για την Κυψέλη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ένα πρώτο καλό,
κυρία Πιπιλή, το ακούσαµε πάντως.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Θα σας πω και κάτι ακόµα καλύτερο. Είµαι µαζί σας και
µε τη σκέψη που περιγράψατε του Πρωθυπουργού της χώρας.
Πιστεύω ότι το κέντρο της Αθήνας αξίζει να γίνει και πάλι τόπος
κατοικίας.
Σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα της ασφάλειας, θα ήθελα να σας
ενηµερώσω ότι συγκρίνοντας την περίοδο του τελευταίου εξαµήνου, από 1η Σεπτεµβρίου µέχρι 28 Φεβρουαρίου µε τις αντίστοιχες περιόδους προ κορωνοϊού της περιόδου 2018 - 2019 και
2019 - 2020 -διότι δεν µπορούµε να κάνουµε σύγκριση µε την
εποχή καραντίνας του κορωνοϊού, γι’ αυτό διαλέγω αυτό το εξάµηνο, γιατί είναι εξάµηνο που η καραντίνα έχει σταµατήσει και
έχουµε µπει σε κανονικότητα σε ό,τι αφορά την καραντίνα-, θέλω
να σας πω ότι οι κλοπές και οι διαρρήξεις έχουν µειωθεί αυτό το
εξάµηνο µεσοσταθµικά 27% στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, δηλαδή στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και οι ληστείες µεσοσταθµικά 30%. Πρόκειται για πολύ σηµαντική κάµψη
της χαµηλής εγκληµατικότητας, δηλαδή της εγκληµατικότητας
που απασχολεί τα νοικοκυριά, διαρρήξεις, ληστείες, εισβολές σε
σπίτια κ.λπ..
Εποµένως υπάρχει ένα σχέδιο που υλοποιείται κι έχει αποτελέσµατα. Το αίσθηµα ασφαλείας ενισχύεται, η παρουσία της
Αστυνοµίας ενισχύεται µε µεθοδικό τρόπο και όχι προσωρινά
ούτε για επικοινωνιακές εντυπώσεις, µε σταθερό σχέδιο το οποίο
υλοποιείται, έχει αποτελέσµατα και δεν θα σταµατήσουµε. Θα
ενισχύσουµε περαιτέρω αυτή την παρουσία της Αστυνοµίας και
είµαι βέβαιος ότι η τάση ενίσχυσης και του κέντρου της Αθήνας,
ώστε να είναι πιο ευχάριστο, πιο ασφαλές και πιο βιώσιµο και για
τα νέα ζευγάρια και τις νέες οικογένειες, θα συνεχιστεί και να
είναι αυτό επ’ ωφελεία όλων των κατοίκων της περιοχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Ευχαριστούµε
πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Η ώρα είναι 10.03’. Θα διακόψουµε για λίγα λεπτά και στις
10.15’ -το αργότερο- ξεκινάµε µε την κύρωση της σύµβασης.
Παρακαλώ τα γραφεία των Κοινοβουλευτικών Οµάδων να ειδοποιήσουν εισηγητές και Κοινοβουλευτικούς να έρθουν στην
Αίθουσα. Ο Υπουργός είναι εδώ, οπότε στις 10.15’ ακριβώς ξεκινάµε.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού, Επικρατείας, καθώς και οι
Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών κατέθεσαν στις 15-3-2022 σχέδιο νόµου: «Εκσυγχρονισµός
του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραµµα συνεισφοράς Δηµοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες µέχρι
τη µεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και
επαναµίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του µέρους δεύτερου του τρίτου βιβλίου του ν.4738/2020 - Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία τον Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος
µειωµένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική
και την άµυνα και των ρηµατικών διακοινώσεων σχετικά µε το ελληνικό πρωτότυπο κείµενο της Συµφωνίας».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία και εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία
του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν
να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως της
σύµβασης αυτής για πέντε λεπτά και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εφόσον το επιθυµούν, για πέντε λεπτά και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα µιλήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής τους
Οµάδας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72, παράγραφος 1, εδάφιο γ’ του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί του
άρθρου πρώτου, επί του άρθρου δευτέρου, (ακροτελεύτιου),
καθώς και επί του συνόλου του νοµοσχεδίου λόγω της ειδικής
πλειοψηφίας που απαιτεί το άρθρο 27, παράγραφος 2 του Συντάγµατος.
Νοµίζω ότι, κατά τα ειωθότα, θα ξεκινήσουµε ανάστροφα µε
όσους είχαν επιφύλαξη ή καταψήφισαν και κατά παρέκκλιση του
Κανονισµού δίνουµε και τον λόγο σε έναν εκ των δύο κοµµάτων
που είχαν υπερψηφίσει.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συµφώνησε.
Ξεκινάµε, λοιπόν, µε ανάστροφη φορά, από το ΜέΡΑ25 που
έχει ψηφίσει κατά και µε τη συνάδελφο κ. Σακοράφα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρώπη ζει έναν πραγµατικό
πόλεµο µε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι ισορροπίες στο τρίπτυχο Ηνωµένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση,
Ρωσία φαίνεται πως αλλάζουν ριζικά και µπαίνουν σε µια νέα
ιστορική φάση. Ειδικά για το θέµα του προξένου και των οµογενών µας στην Ουκρανία το κόµµα µας έχει καταθέσει και ειδική
ερώτηση και για τις ολιγωρίες µας και για το ότι ο απεγκλωβισµός εµποδίζεται από τα ναζιστικά τάγµατα του Αζόφ. Δεν θα
αναφερθώ σε αυτό παραπάνω, γιατί καλύφθηκε πλήρως από τον
Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο, τον κ. Γρηγοριάδη. Πάντως
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περιµένουµε τις απαντήσεις σας, κύριε Υπουργέ.
Έχουµε λοιπόν έναν πόλεµο στα όρια του ΝΑΤΟ. Είµαστε
µέλος του και έχουµε υποχρέωση συνδροµής σε περίπτωση που
εµπλακεί µε οποιονδήποτε τρόπο στη σύρραξη µια άλλη χώρα
µέλος του. Δεν είναι η ώρα να συζητήσουµε το ότι στο πλαίσιο
αυτής της συµµαχίας η Ελλάδα παραµένει µόνη απέναντι στη
διαχρονικά κλιµακούµενη επιθετικότητα ενός άλλου µέλους του
ΝΑΤΟ, της Τουρκίας.
Σε σχέση λοιπόν, µε τα τεκταινόµενα στην Ουκρανία, η Ελλάδα
λειτουργεί -και λόγω θέσης και λόγω βάσεων- σαν ένα προκεχωρηµένο φυλάκιο της Δύσης. Είχαµε µάλιστα ήδη και άµεση εµπλοκή, µε την αποστολή πολεµικού υλικού προς το ένα από τα
εµπόλεµα µέρη, όχι µε βάση κάποια απόφαση διεθνούς οργανισµού, αλλά µόνο µε την αστόχαστη προσωπική εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού.
Όταν λοιπόν, η εθνική στρατηγική «έχει πάει περίπατο», η εξωτερική πολιτική καθορίζεται από προσωπικές αντιλήψεις. Ο κύριος Πρωθυπουργός εννοεί να εφαρµόζει το δόγµα του
πρόθυµου συµµάχου, που ενεργεί µε αχρείαστο ζήλο, για να επιδείξει την προσκόλλησή του στους λεγόµενους «ισχυρούς συµµάχους».
Δεν είναι µονοπώλιο, λοιπόν, του κ. Μητσοτάκη αυτή η αντίληψη! Είναι η παρακαταθήκη της ιδεολογίας της εθνικής υποτέλειας, που χρονολογείται από τη δηµιουργία του νεοελληνικού
κράτους. Μπορεί λοιπόν να την έχουµε πληρώσει πολύ ακριβά,
αλλά παραµένει πάντα κυρίαρχη!
Η πιο ανόητη και ανιστόρητη πτυχή της είναι ότι επενδύει στην
επίδειξη υπακοής αναµένοντας να έχει στο µέλλον, και υπό προϋποθέσεις πάντα βέβαια, και κάποιο θετικό αποτέλεσµα για τη
χώρα µας, σαν αντάλλαγµα, σαν αναγνώριση της υποταγής,
όπως παραδείγµατος χάριν στην Κύπρο, θα έλεγα εγώ, για να
µην πάµε και παλιότερα. Βέβαια, µάχες και νεκρούς είχαν και
πριν την εισβολή σε περιοχές της Ουκρανίας και όχι µόνο στην
Κριµαία. Είχαµε αναφερθεί σε αυτές και πέρυσι στην εορταστική
συνεδρίαση για τα σαράντα χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας
στην ΕΟΚ. Σε εκείνες τις µάχες τα µέτωπα ήταν οι ρωσόφωνοι
αυτονοµιστές από τη µια και τα ναζιστικά ουκρανικά τάγµατα από
την άλλη, µε θύµατα κυρίως ρωσόφωνους πολίτες. Στην Κριµαία
υπήρχε σύγκρουση ανάµεσα στους δύο στρατούς, Ρωσίας και
Ουκρανίας, όπως και σήµερα µε την εισβολή, µε θύµατα πολίτες
από τις δύο πλευρές, αλλά κυρίως µάλλον από τους Ουκρανούς.
Επακόλουθο της κατάληψης ήταν οι κυρώσεις της Δύσης στη
Ρωσία. Με την εισβολή και την αυξανόµενη ένταση των εχθροπραξιών, οι δυτικές κυρώσεις αναβαθµίστηκαν σε κλιµακούµενο
οικονοµικό πόλεµο.
Ας δούµε όµως πώς κατανέµεται το κόστος και ποιος «πληρώνει το µάρµαρο». Ενώ οι ΗΠΑ είναι εκείνες που υψώνουν τους
τόνους, εκείνοι που καλούνται να καταβάλουν το κύριο τίµηµα
είναι οι Ευρωπαίοι. Είναι εκείνοι που καλούνται να καταβάλουν
το τίµηµα.
Για τον λαό µας αυτό έχει δύο βαρύτατες επιπτώσεις. Η µία
είναι κοινωνικοοικονοµική, που σηµαίνει νέα µεταφορά πλούτου
από τα κατώτερα και τα µεσαία στρώµατα προς την κορυφή της
οικονοµικής πυραµίδας και σηµαίνει νέα αύξηση των ανισοτήτων.
Υπάρχει όµως και µια ακόµη πιο προβληµατική, πολιτική
πτυχή: Αυτή η µεταφορά πλούτου, που σηµαίνει όλο και µεγαλύτερη συγκέντρωση του λεγόµενου «εθνικού προϊόντος» σε έναν
όλο και µικρότερο κύκλο προσώπων. Το όφελος ανήκει και πάλι
στην ολιγαρχία, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.
Έτσι, λοιπόν, αναβαθµίζεται πρόσθετα η δύναµη και ο ρόλος
τους, για να µπορούν µε ακόµα µεγαλύτερη άνεση να κερδοσκοπούν και να επιβάλουν τους πολιτικούς τοποτηρητές των συµφερόντων τους.
Αυτός ο πόλεµος έχει και µια ακόµη, πάρα πολύ ανησυχητική
πλευρά. Η ρωσική επέµβαση στην Ουκρανία έχει σαν απάντηση
από τη Δύση έναν σχεδόν υστερικό παροξυσµό, που πέρα από τη
στρατιωτική, οικονοµική δραστηριότητα εµπλέκει ακόµα και τον
πολιτισµό, µε όλα τα σχετικά, απολύσεις καλλιτεχνών επειδή σιώπησαν και δεν καταδίκασαν τη Ρωσία, ακόµα και περιθωριοποίηση
επιστηµόνων. Εµπλέκει τον πολιτισµό που εξ ορισµού εκφράζει
πανανθρώπινες αξίες και ενώνει τους λαούς, τον πολιτισµό που
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από τη φύση του αποτελεί το αντίπαλο δέος του πολέµου.
Επίσης, ας αναρωτηθούµε ποια ήταν η πραγµατικότητα στο
παρελθόν. Για πόσα χρόνια απαγορεύονταν τάχα τα έργα του
Μπετόβεν ή του Βάγκνερ και οι παραστάσεις των γερµανικών πολιτιστικών φορέων; Για πόσα χρόνια απαγορεύονταν αντίστοιχα
τα αµερικάνικα για την Κούβα, για το Βιετνάµ, το Ιράκ κ. ο. κ.;
Αυτός είναι ένας πολύ µακρύς κατάλογος. Ο δήθεν λοιπόν «ανοιχτός» πολιτισµός µας υψώνει τείχη µισαλλοδοξίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κ. Αντιπροέδρου)
Να θυµίσω χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα, αψηφώντας τα ψυχροπολεµικά µποϊκοτάζ οποιασδήποτε πλευράς, συµµετείχε σε
όλους τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Η ελληνική Κυβέρνηση, το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισµού για ακόµη µια φορά -για τους λόγους που είπα παραπάνω- αποδεικνύεται πολύ κατώτερο των
περιστάσεων. Στη βαρβαρότητα λοιπόν του πολέµου ο πολιτισµός είναι το αντίπαλο δέος. Είναι απαράδεκτο να προσπαθούµε
από επιλογή να µετατρέπουµε τον πολιτισµό σε µέρος του πολέµου.
Δεν υπάρχει αµφιβολία, κύριε Πρόεδρε, ότι βρισκόµαστε σε
µια φάση αναδιάταξης των παγκόσµιων ισορροπιών. Ο Γάλλος
Πρόεδρος είχε µιλήσει για το «εγκεφαλικά νεκρό» ΝΑΤΟ και
τώρα το ΝΑΤΟ ξαναγεννιέται. Βέβαια, οι µεγαλόστοµες νατοϊκές
δηλώσεις, πριν την επέµβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν
είχαν έµπρακτη συνέχεια την ώρα της ουκρανικής κρίσης. Αµέσως µετά υπήρξε πανηγυρική ανακολουθία!
Αυτό θα ήθελα να το κρατήσουµε, κύριοι συνάδελφοι, γιατί
µπορεί να έχει µεγάλη σηµασία για εµάς, για τις υπεραισιόδοξες,
για να µην πω αφελείς προσδοκίες για τα δικά µας θέµατα.
Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ισορροπίες ανατρέπονται ριζικά, µε τον υπερεξοπλισµό της Γερµανίας. Η Γερµανία ακολουθεί µεθοδικά αναθεωρητική πολιτική ως προς τις συνέπειες των
δύο παγκοσµίων πολέµων και σήµερα πια, απροκάλυπτα, το Παρίσι παρακολουθεί µάλλον πολύ αµήχανα τις εξελίξεις. Το Λονδίνο ούτως ή άλλως έκανε την επιλογή του Brexit για να
αποδεσµευτεί από τη γερµανική ηγεµονία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση κ. ο. κ..
Ήδη ακούγονται φωνές για την παραποµπή της ρωσικής ηγεσίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν µπορούµε να µην προσέξουµε εδώ έναν κίνδυνο: την ενδεχόµενη ανατροπή της
σχέσης ισότητας ανάµεσα στα πέντε µόνιµα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας. Υπάρχουν, εδώ και κάποιες δεκαετίες, αναθεωρητικοί διεθνείς παράγοντες που στοχεύουν στην «απαραίτητη
επικαιροποίηση των συσχετισµών ισχύος» στο όργανο αυτό.
Οι Ηνωµένες Πολιτείες, µετά την αποτυχία της εκστρατείας
στη Μέση Ανατολή, που ονοµάστηκε «αντιτροµοκρατική», ανασύρουν από τα ψυχροπολεµικά τους συρτάρια τον κλασικό
εχθρό. Προδιαγράφεται µε βεβαιότητα κλιµάκωση της διαµάχης.
Αναπόφευκτα θα υπάρξουν και συγκρούσεις «µέσω αντιπροσώπων». Δεν θα αποτελέσουν έκπληξη, παραδείγµατος χάριν, οι ισλαµικές εντάσεις στο µαλακό υπογάστριο της Ρωσίας.
Οι Ηνωµένες Πολιτείες κατέχουν άλλωστε την απαραίτητη τεχνογνωσία και από το Αφγανιστάν και από τις «πορτοκαλί» επαναστάσεις και την «Αραβική Άνοιξη». Είναι εξάλλου δεδοµένη η
ευκολία των Ηνωµένων Πολιτειών να µετατρέπει σε σηµερινό
εχθρό της το χθεσινό της σύµµαχο, αλλά και το αντίστροφο.
Επίσης, µε την πρακτική των κυρώσεων θα υπάρξουν αργά ή
γρήγορα παγκόσµιες εµπορικές ανακατατάξεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σύρεται ξανά πίσω από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι Ευρωπαίοι οδηγούνται σε βαρύτατη ύφεση και µάλιστα αναπόφευκτα σε στασιµοπληθωρισµό.
Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της λίστας Πέτσα έχρισαν τον
κύριο Πρωθυπουργό και µεσολαβητή, όταν επισκέφθηκε τη
Μόσχα στις αρχές Δεκεµβρίου. Εκεί, στις συνοµιλίες του µε τη
Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή Οικονοµικής Συνεργασίας ζήτησε
διεύρυνση των διµερών συναλλαγών το 2022.
Θυµόµαστε όλοι ότι το 2021 η Κυβέρνηση είχε εγκρίνει αύξηση
των εισαγωγών για το ρωσικό αέριο κατά 12%. Θυµόµαστε και
τι µετέδιδε το ρωσικό πρακτορείο «TASS» και υπερήφανα αναδηµοσίευαν τα φιλοκυβερνητικά µέσα την προπαραµονή των Χριστουγέννων: «Ιδιαίτερα λοιπόν η Ελλάδα, βάσει των αποτελε-
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σµάτων του 2021, θα κάνει τις µέγιστες στην ιστορία αγορές ρωσικού φυσικού αερίου». Και τώρα ακολουθεί ριζική απεξάρτηση,
ενισχύοντας επιπλέον την εξάρτησή µας από τις Ηνωµένες Πολιτείες και το Κατάρ!
Και κάτι ακόµη, που πρέπει να κρατήσουµε για το θέµα της σηµερινής συζήτησής µας, λόγω και της αντίθεσης ανάµεσα σε
Κατάρ και Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, είναι το εξής. Το Κατάρ
έχει µακροπρόθεσµα συµβόλαια παροχής φυσικού αερίου και
οποιαδήποτε µεταβολή τους συνεπάγεται πολύ υψηλές τιµές για
τον όποιο νέο εµπορικό τους εταίρο. Εδώ και καιρό λοιπόν µε
την αύξηση των τιµών πετρελαίου αναµενόταν προσέγγιση των
Ηνωµένων Πολιτειών µε το Ιράν. Αυτό περισσότερο ενοχλεί
Ρωσία και Ισραήλ. Κρίσιµο στοιχείο όµως αποτελεί το µέγεθος
της πολιτικής βούλησης για προσέγγιση, από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
Η κοινή βούληση αποτελεί κοµβικό σηµείο για την κύρωση της
σύµβασης που συζητάµε σήµερα, κύριοι συνάδελφοι. Από το
2008, που κυρώθηκε η Συµφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας µε
τα Εµιράτα, ακολούθησαν ακόµη δεκατέσσερις συµφωνίες και
µνηµόνια κατανόησης για τη συνεργασία σε διάφορους τοµείς
πολιτικής, µέχρι να φτάσουµε στη δέκατη πέµπτη, τη σηµερινή.
Δύο από αυτές δεν τις έχουµε ακόµα κυρώσει.
Για να υπάρξουν στέρεες συµφωνίες και ιδιαίτερα για την
άµυνα και την εξωτερική πολιτική, απαιτείται τα συµβαλλόµενα
µέρη να έχουν κοινή πεποίθηση για την κοινή αντιµετώπιση των
κρίσιµων ζητηµάτων που µπορεί να ανακύψουν. Αυτή όµως η συνεργασία, όπως και εκείνη µε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Σακοράφα, θα
πρέπει να κλείσετε.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή, όµως, η συνεργασία, όπως και εκείνη µε τη Σαουδική
Αραβία, δεν αποτελούν µια φυσική εξέλιξη των διεθνών σχέσεών
µας. Είναι απλά προϊόν της ρητής υπαγόρευσης από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Παρά την υποταγή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δηµοκρατίας
στα σχέδια των Ηνωµένων Πολιτειών, τέτοια δηµιουργήµατα δεν
µακροηµερεύουν και για έναν ακόµα λόγο. Το δόγµα «ο εχθρός
του εχθρού µου είναι φίλος µου» δεν αποτελεί στέρεα βάση.
Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο για το πραγµατικό βάθος των
σχέσεων των δύο χωρών είναι το µεταξύ τους εµπόριο όπλων.
Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, από το 2008, που κυρώθηκε
η πρώτη συµφωνία µας µε τα Εµιράτα και µέχρι σήµερα, οι εξοπλιστικές σχέσεις µας είναι µηδενικές. Ούτε εισάγουµε ούτε και
εξάγουµε.
Τι γίνεται, όµως, µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και την
Τουρκία; Ενώ από τα Εµιράτα προς την Τουρκία δεν υπάρχει
καµµία ροή οπλικών συστηµάτων στο ίδιο διάστηµα, η ροή στην
αντίθετη κατεύθυνση παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ήδη από το 2019
σηµειώνεται σηµαντική και σταθερή άνοδος των εξοπλιστικών εισαγωγών των Εµιράτων από την Τουρκία. Αυτές, δε, είναι τόσο
υψηλές, ώστε να αγγίζουν πλέον τα δύο τρίτα των σχετικών
τουρκικών εισαγωγών τους από το 2008.
Επαναλαµβάνουµε, για να γίνει απόλυτα κατανοητό. Οι εισαγωγές τουρκικών όπλων στο Αµπού Ντάµπι από το 2019 αποτελούν σχεδόν τα δύο τρίτα των αντίστοιχων από το 2008.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, µισό λεπτό και τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είπα ότι θα δείξω µία
ανοχή, αλλά όχι διπλάσιο χρόνο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Έχετε
δίκιο. Σας ζητώ συγγνώµη.
Πιο συγκεκριµένα, ενώ από το 2000 µέχρι το 2019 οι εισαγωγές όπλων από την Τουρκία άγγιζαν µόλις το 0,8% των συνολικών
σχετικών εισαγωγών των Εµιράτων, από το 2019 µέχρι το 2021
φτάνουν πια στο 10%. Επισηµαίνουµε ότι η αύξηση είναι πάνω
από 1000%! Θυµίζουµε ότι στα τέλη Νοεµβρίου ο πρίγκιπας διάδοχος επισκέφθηκε την Τουρκία και υπέγραψε εννιά µνηµόνια
κατανόησης συνολικού µεγέθους 10 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.
Δύο µήνες µετά ακολούθησε σαν επιστέγασµα η νέα τονωτική

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ένεση από τα Εµιράτα στα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της «αποµονωµένης» γείτονος, ύψους περίπου 5 δισεκατοµµυρίων, τα
οποία θα εισρεύσουν στα ταµεία της Τράπεζας της Τουρκίας
έναντι 64 δισεκατοµµυρίων τουρκικών λιρών, που αντιστοίχως
θα µεταφερθούν στην κεντρική τράπεζα των Εµιράτων.
Πριν έναν µήνα, λοιπόν, ο κ. Ερντογάν διαβάσαµε ότι υπέγραψε στα Εµιράτα δεκατρείς συµφωνίες. Όλες αυτές οι κινήσεις αναδεικνύουν την αµοιβαία βούληση να βελτιώσουν και να
θερµάνουν τις σχέσεις τους.
Προφανώς, λοιπόν, τα Εµιράτα δεν θέλουν η Τουρκία να καταστεί µια µη βιώσιµη οικονοµία, αλλά δεν είναι µόνο αυτό. Οι κινήσεις αυτές έχουν µακροπρόθεσµες οικονοµικές και πολιτικές
προοπτικές και αλίµονο αν σκεφτόµαστε µε αυτόν τον τρόπο. Θα
πρέπει να προσέξουµε και το άρθρο 3 για δράσεις χρήσης παροχών εγκαταστάσεων και σταθµεύσεις δυνάµεων που αποτελούν διευκολύνσεις χρήσεων στο πλαίσιο αµερικανικών
σχεδιασµών.
Θέλω να επισηµάνω ότι τα Εµιράτα εξοµαλύνουν τις σχέσεις
τους και µε το Ιράν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Σακοράφα, δεν
µπορώ να σας αφήσω άλλο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): …και ευχόµαστε να έκλεισαν οριστικά κάποιες εκκρεµότητες από ενεργειακές προµήθειες του παρελθόντος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά…
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Έχετε
δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
Θα κλείσω µε µία ερώτηση προς τον κύριο Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, µία προσωπική ερώτηση θα ήθελα να σας
κάνω για κάτι που µου έκανε πάρα πολύ µεγάλη εντύπωση. Είδαµε τον κύριο Πρωθυπουργό προχθές να συναντάται µε τον κ.
Ερντογάν και η απουσία σας για µένα ήταν εκκωφαντική, θα
έλεγα. Δεν ήσασταν παρών. Θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, µία
απάντηση πάνω σε αυτό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχει γίνει µία αλλαγή.
Με επιστολή που ήρθε από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ελληνικής Λύσης, στη θέση του κ. Μυλωνάκη θα µιλήσει ο κ. Χήτας.
Κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρώνουµε µια συµφωνία Ελλάδας - Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για τη συνεργασία, την εξωτερική πολιτική και την άµυνα των δύο χωρών. Να υπενθυµίσουµε ότι το
2007 είχε υπογραφεί και άλλη συµφωνία µεταξύ των δύο χωρών
σε θέµατα στρατιωτικής συνεργασίας.
Νοµίζω, όµως, ότι στα έξι-επτά λεπτά που έχουµε στη διάθεσή
µας αξίζει τον κόπο να βάλουµε κάποια πράγµατα κάτω, κύριε
Υπουργέ, και µε την παρούσα συµφωνία να εξετάσουµε και τη
γενικότερη στάση των Εµιράτων απέναντι στην Ελλάδα, αλλά
ταυτόχρονα και στην Τουρκία, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία
εντυπωσιακά.
Βλέπουµε µια οβιδιακή µετάλλαξη στις σχέσεις Εµιράτων Τουρκίας τους τελευταίους µήνες. Δείτε πως είχαν ξεκινήσει. Η
Τουρκία, για παράδειγµα, αντιτάχθηκε στον αποκλεισµό που υπέβαλαν τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και άλλα κράτη του Κόλπου
στο Κατάρ από το 2017 έως το 2021. Τότε, µάλιστα, ο Ερντογάν
είχε κατηγορήσει τα Εµιράτα για χρηµατοδότηση της απόπειρας
στρατιωτικού πραξικοπήµατος της Τουρκίας το 2016 µε τον συνταγµατάρχη Κιοσέ. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση, για παράδειγµα, του Ιµπραήµ Καραγκιούλ της γνωστής εφηµερίδας «Γενί
Σαφάκ», ο οποίος έλεγε ότι «Τα Εµιράτα και ο Μοχάµεντ µπιν Ζαγέντ επιτίθενται παντού στην Τουρκία. Ξοδεύει πολλά χρήµατα,
διευθύνει οργανώσεις που είναι εναντίον της Τουρκίας κ.λπ..».
Επίσης, ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊµάν Σοϊλού είχε δηλώσει ότι τα Εµιράτα ήταν ο δράστης της 15ης Ιουλίου µαζί µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες, το οποίο επιβεβαίωσε τότε ο Υπουργός
Εξωτερικών κ. Τσαβούσογλου. Τη σχετική δήλωση θα την καταθέσω για τα Πρακτικά.
Επίσης -δείτε πώς ήταν οι σχέσεις Τουρκίας - Εµιράτων- ζη-
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τούσε η Τουρκία τη σύλληψη και έκδοση του Σεντάτ Πεκέρ από
τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, ο οποίος επανεµφανίστηκε και
επέκρινε το καθεστώς Ερντογάν στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης
και είχε καταφύγει στα Εµιράτα. Πρόκειται για ένα θέµα το οποίο
µετά την αλλαγή κλίµατος -στο οποίο θα πάω σε λίγο- µάλλον
κλείνει και ολοκληρώνεται µε την έκδοση του Πεκέρ. Τέλος, τα
Εµιράτα είχαν αντίθετη στάση στο θέµα της Λιβύης µε την Τουρκία να κατηγορεί ότι εναντιώνονται στα τουρκικά συµφέροντα,
χρηµατοδοτώντας µε αυτόν τον τρόπο τον Χαφτάρ. Και ενώ όλα
αυτά δείχνουν ότι υπάρχει µια εχθρική σχέση µεταξύ Τουρκίας
και Εµιράτων, ως διά µαγείας γίνεται µια τεράστια µεταστροφή,
µια κυβίστηση από πλευράς Τουρκίας, η οποία επιδίωξε και τελικά πέτυχε βελτίωση σχέσεων.
Δείτε τώρα. Θερµή υποδοχή Εµιράτων στον Ερντογάν τον Φεβρουάριο, επαινώντας τους ανανεωµένους δεσµούς µεταξύ των
δύο δυνάµεων µετά από χρόνια. Να υπενθυµίσω επίσης, κύριε
Δένδια, -θα το γνωρίζετε- ότι έναν χρόνο πριν οι πτήσεις Ντουµπάι - Κωνσταντινούπολη είχαν ανασταλεί για µήνες. Πραγµατικά
τι να πω; Στη συνάντηση που έγινε πριν από λίγο καιρό ο Ερντογάν και ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάµεντ Μπιν Ζαγέντ, αν και
πρώην αντίπαλοι, υπέγραψαν περίπου δεκατρείς συµφωνίες για
άµυνα, εµπόριο, τεχνολογία, γεωργία και άλλες επενδύσεις. Ο
Τούρκος Πρόεδρος τότε έκανε και κάλεσµα στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα για ιδιωτικές επενδύσεις στην Τουρκία. Άρα, λοιπόν, πρέπει να βλέπουµε τη συµφωνία αυτή και σε αντανάκλαση
µε την Τουρκία.
Τώρα, όπως προείπαµε, καλούµαστε να κυρώσουµε την κοινή
συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άµυνα των δύο
χωρών. Είναι µια συµφωνία που υπογράφηκε στις 18 Νοεµβρίου
του 2020. Απέναντί µας έχουµε µια χώρα που από το παρελθόν
είχε καλές σχέσεις µε την Ελλάδα. Από το 2007 είχε υπογράψει
συµφωνία αµυντικής συνεργασίας µε την Ελλάδα. Το 2020 ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Το αποτέλεσµα της συνάντησης, όπως γνωρίζουν οι
περισσότεροι, είναι η ρήτρα αµοιβαίας αµυντικής συνδροµής Ελλάδας και Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σε περίπτωση που
απειληθεί η εδαφική ανεξαρτησία των δύο χωρών. Είναι το
άρθρο 1, που αποτελεί και την ύψιστη κίνηση καλών σχέσεων.
Είναι η ρήτρα αµοιβαίας αµυντικής συνδροµής που έχει χαρακτηριστικά συµφωνίας τύπου SOFA, Status of Forces Agreement.
Και βασικός σκοπός -έχει και αυτό το ενδιαφέρον του- είναι η διευκόλυνση της στάθµευσης, µεταστάθµευσης στρατιωτικών δυνάµεων και η χρήση σχετικών υποδοµών.
Τον περασµένο Αύγουστο, το καλοκαίρι, -καλό είναι να το
ξέρει και αυτό ο κόσµος- τέσσερα F-16 της αεροπορίας των Εµιράτων στάθµευσαν για έναν µήνα στην αεροπορική µας βάση
στη Σούδα. Πραγµατοποίησαν ασκήσεις µαζί µε τη δική µας Πολεµική Αεροπορία, ενώ την ίδια ώρα στα ανατολικά της Ρόδου
εξελίσσονταν τα πρώτα επεισόδια µε το «Ορούτς Ρέις» και η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν σε πλήρη ανάπτυξη τότε τους δύο στόλους.
Συνεπώς η Τουρκία και η µεταστροφή της απέναντι στα Ηνωµένα Εµιράτα µάς δείχνουν την τεράστια ανάγκη που έχει για
εξωτερική οικονοµική ενίσχυση και δηµιουργία καλών σχέσεων
µε αραβικές χώρες, οι οποίες λόγω της οικονοµικής άνθισης
µπορούν να χρηµατοδοτήσουν τουρκικές τράπεζες και να επενδύσουν στην τουρκική αγορά.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει το αρµόδιο Υπουργείο,
εσείς, να γνωρίζετε και τι είδους συµφωνίες υπέγραψαν τα Εµιράτα µε την Τουρκία, τις συµφωνίες που αφορούν την άµυνα,
γιατί ίσως αντικρούουν το άρθρο 1 του παρόντος, που µιλάει για
την άµυνα, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία του εδάφους του
κάθε συµβαλλόµενο µέρος.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Η χώρα µας σαφώς και ωφελείται µε
τη σύναψη οποιασδήποτε συνεργασίας µε τρίτη χώρα που βρίσκεται στη λεκάνη της Μεσογείου είτε στην ευρύτερη περιοχή,
ειδικά αν αυτή η χώρα αποτελεί µια οικονοµικά αναπτυγµένη
χώρα, η οποία πέρα από τη σύναψη αµυντικών συµφωνιών µπορεί στο µέλλον να συζητήσει και να συνάψει και εµπορικές και
επενδυτικές συµφωνίες µε τη χώρα µας.
Η Ελληνική Λύση υπερψηφίζει.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ να ετοιµαστεί το Βήµα, για να συνεχίσουµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας κ. Νικόλαος Παπαναστάσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία καθηµερινά γίνονται όλο και πιο
επικίνδυνες. Η εµπλοκή της χώρας µας, µε τη σύµφωνη γνώµη
όλων των αστικών κοµµάτων, βαθαίνει. Τα δεινά των λαών της
Ουκρανίας και της Ρωσίας πολλαπλασιάζονται µετά την αποστολή των όπλων, για την ενίσχυση ποιον άραγε, στην Ουκρανία.
Οι στρατιώτες του τακτικού στρατού της Ουκρανίας όπλα έχουν.
Αυτοί που δεν έχουν είναι οι κατσαπλιάδες, οι πολιτοφυλακές
των ταγµάτων Αζόφ, είναι τα φασιστοειδή, που µαζεύονται από
όλο τον κόσµο εκεί πέρα, και όλοι αυτοί έχουν ανάγκη οπλισµού.
Αυτούς άραγε ενίσχυσαν τα καλάσνικοφ που έστειλε η Κυβέρνηση;
Κατά την άποψή µας, ναι. Ήδη έχουν επιλεγεί οι στρατιωτικές
µονάδες στη χώρα µας που, ενδεχοµένως και ανάλογα µε τα
σχέδια που θα δώσει εντολή το ΝΑΤΟ να εφαρµοστούν, είναι
έτοιµες. Το εξήγγειλε ήδη ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αυτές
οι εξελίξεις είναι πολύ επικίνδυνες και στοχοποιούν άµεσα τη
χώρα και τον λαό µας.
Η δήθεν ειρηνική, κατά την κυβέρνηση, βάση της Αλεξανδρούπολης έχει γίνει πύλη ενίσχυσης των νατοϊκών δυνάµεων στην
περιοχή των ευρωρωσικών συνόρων. Το Στεφανοβίκειο έχει γίνει
περιοχή αναχώρησης µαχητικών ελικοπτέρων για την Πολωνία,
για ενίσχυση των εκεί δυνάµεων. Η Σούδα εξυπηρετεί τα πολεµικά αεροσκάφη, τα οποία πετούν καθηµερινά σε αποστολές επιτήρησης και κατασκοπείας. Επιτέλους σταµατήστε να τροφοδοτείτε την αιµατοχυσία, κινείται σε απόλυτα αντίθετη κατεύθυνση µε τα αισθήµατα του λαού µας.
Όσον αφορά την κύρωση ανάµεσα στην Ελλάδα και στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις εξελίξεις στην περιοχή Μέσης
Ανατολής, Ανατολικής Μεσογείου και Αραβικής Χερσονήσου, εκφράζει τη θέση ότι διαχρονικά οι σχέσεις των ελληνικών κυβερνήσεων µε τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά
και οι συµφωνίες που έχει υπογράψει η Κυβέρνηση σήµερα µε
τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Αίγυπτο και Ισραήλ, δεν υπηρετούν τα συµφέροντα του λαού µας και των άλλων λαών της περιοχής. Υπηρετούν µεγάλα συµφέροντα και πολύ περισσότερο
µπλέκουν τη χώρα µας βαθύτερα στους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς.
Η συµφωνία που συζητάµε σήµερα αποτελεί και την κορύφωση των συµφωνηθέντων κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Άµπου Ντάµπι τον Νοέµβρη του 2020. Είναι η πρώτη
τέτοια διµερής συµφωνία που υπογράφει ελληνική κυβέρνηση
τα τελευταία εβδοµήντα πέντε χρόνια και απ’ ό,τι φαίνεται θα
αποτελέσει πρόπλασµα για την επέκταση των πολυµερών συνεργασιών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και Περσικού Κόλπου, µε το βλέµµα πάντα στραµµένο προς
Ανατολάς.
Απόρροια του ταξιδιού του Πρωθυπουργού της Ελλάδας στα
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα αποτέλεσε και η συµφωνία για την ενσωµάτωση των Αραβικών Εµιράτων σε τριµερή σχήµατα περιφερειακής συνεργασίας, στα οποία συµµετέχει η Ελλάδα µε Κύπρο
και Ισραήλ, µε Κύπρο και Αίγυπτο κ.τ.λ., καθώς και θέµατα προώθησης στρατηγικής συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών στους
τοµείς οικονοµίας, επενδύσεων και άµυνας, πάντα βέβαια υπό
την αιγίδα των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του ΝΑΤΟ και
των σχεδιασµών τους στην περιοχή.
Με τα υπογραφέντα στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα η Ελληνική Κυβέρνηση επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως µεντεσέ στα επικίνδυνα ευρωατλαντικά σχέδια. Η Ελλάδα µετατρέπεται σε κρίκο
µεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη µια, και µιας
χώρας του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, από την άλλη.
Ειδικά µε τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι µέλος του συµβουλίου στην περιοχή, η ελληνική αστική τάξη αναβαθµίζει σταθερά τα τελευταία χρόνια τις οικονοµικές και στρατιωτικές της
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σχέσεις, µε αποκορύφωµα την αποστολή συστοιχιών αντιπυραυλικών συστηµάτων Πάτριοτ, για να τη συνδράµει στο ενδεχόµενο
σύγκρουσης µε το Ιράν.
Η συµφωνία µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα που προστίθεται
τώρα, η σηµερινή υπό συζήτηση συµφωνία, αναβαθµίζει την εµπλοκή της Ελλάδας στα ιµπεριαλιστικά σχέδια και τους ανταγωνισµούς στην περιοχή του Κόλπου. Είχε προηγηθεί η εξοµάλυνση
των σχέσεων µεταξύ Ισραήλ και Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων,
µε καθοριστική παρέµβαση των ΗΠΑ, κάτι που άνοιξε τον δρόµο
για την αποκατάσταση των σχέσεών του και µε άλλες αραβικές
χώρες της περιοχής αλλά και µε το Σουδάν. Διευκολύνεται και
µε αυτόν τον τρόπο η παραπέρα προσέγγιση των κρατών του
Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου µε το ΝΑΤΟ.
Όλες αυτές οι κινήσεις στην ιµπεριαλιστική σκακιέρα έχουν
στόχο να ενισχύσουν τον ρόλο των Αµερικανονατοϊκών στην περιοχή απέναντι στους ανταγωνιστές τους. Και η κινητικότητα που
εντείνεται µπορεί να εξηγηθεί κοιτάζοντας τη µεγαλύτερη εικόνα
των γεωπολιτικών εξελίξεων, όπου σηµαντικό κοµµάτι του παζλ
είναι η αναβαθµισµένη παρουσία της Κίνας στην περιοχή του
Κόλπου.
Ανάµεσα σε άλλα, η Κίνα διαθέτει ένα µεγάλο και υπερσύγχρονο λιµάνι για κοντέινερ στα νοτιοδυτικά του Πακιστάν, το
Γκουαντάρ, κοντά στα σύνορα µε το Ιράν, που σχεδιάζει να το
συνδέσει οδικώς και σιδηροδροµικώς µε την Κίνα. Από το σηµείο
αυτό αποκτά «µάτι» και στα Στενά του Ορµούζ, ενώ εξετάζει και
την κατασκευή ναυτικής βάσης κοντά στα ιρανικά σύνορα.
Ρόλο-κλειδί στα σχέδια της Κίνας παίζει και το Ιράν. Συνεργασία µε το Ιράν έχει και η Ρωσία και µέσω της διαδικασίας της
Αστάνα για το ζήτηµα της Συρίας, µε συµµετοχή και της Τουρκίας, που είναι χώρα-µέλος του ΝΑΤΟ και στρατηγικός εταίρος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλες αυτές οι αντιφατικές µεταξύ τους σχέσεις περιπλέκουν
τους ανταγωνισµούς και τροφοδοτούν το εύφλεκτο σκηνικό από
την περιοχή του Καυκάσου µέχρι τον Περσικό Κόλπο. Εποµένως
είναι φανερό ότι η ελληνική Κυβέρνηση δεν ταξίδεψε στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και δεν φέρνει αυτές τις συµφωνίες για
να αναζητήσει στρατιωτικό αντίβαρο στην επιθετικότητα της
Τουρκίας τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα ένα χιλιόµετρα µακριά
από την Αθήνα, όπως αφήνει να εννοηθεί. Όµως, και αυτό το επιχείρηµα οι σύµµαχοί της Αµερικανοί το κατέρριψαν, προωθώντας
τη ραγδαία αποκατάσταση σχέσεων Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων και Τουρκίας.
Αντίθετα, µέσα σε αυτό το ρευστό σκηνικό, η ελληνική αστική
τάξη αναλαµβάνει µια ακόµα αµερικανονατοϊκή αποστολή, προσδοκώντας οφέλη από την αναβάθµιση του ρόλου της στα σχέδια
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, δείχνει τη
χρησιµότητά της ως προτιµώµενου εταίρου στα σχέδια ανάσχεσης ανταγωνιστριών δυνάµεων και, κυρίως, της Κίνας και της Ρωσίας.
Η υπό συζήτηση συµφωνία περιέχει δύο ιδιαίτερα ανησυχητικές προβλέψεις. Η µία είναι ρήτρα αµοιβαιότητας στη συνδροµή
αντιµετώπισης επίθεσης που θα δεχθεί κάποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη και η δεύτερη είναι η προκλητική παροχή του δικαιώµατος η µία χώρα να στέλνει και να εγκαθιστά στρατεύµατα
στην επικράτεια της άλλης, δηλαδή να εγκαθιστά βάσεις. Τι είναι
αυτά; Ποιος, αληθινά, πιστεύει ότι θα έρθουν στρατιώτες, στρατιωτικοί, στρατιωτικές δυνάµεις από τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα να πολεµήσουν τους φίλους και συµµάχους τους
Τούρκους; Αυτό δεν υπονοείτε;
Είναι αστεία αυτά τα επιχειρήµατα. Αυτές οι µετακινήσεις είναι
αναγκαίες για τη στρατηγική ευελιξία των Ηνωµένων Πολιτειών,
για τα σχέδιά τους και τα σχέδια του ΝΑΤΟ. Για κοιτάξτε τη συγκέντρωση εκατό χιλιάδων Αµερικανονατοϊκών στρατιωτών στην
Ουκρανία. Χρειάζονται γη, υποδοµές και βάσεις. Για αυτές τις
επιχειρήσεις, λοιπόν, προετοιµάζεστε.
Όλες αυτές οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Για τον ελληνικό λαό και τους άλλους λαούς της περιοχής χτυπάνε καµπάνες για ακόµη µεγαλύτερους κινδύνους. Φυσικά και
καταψηφίζουµε την κύρωση αυτής της συµφωνίας. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν θα βάλει «πλάτη» στα αιµατοκυλίσµατα που επιλέγει η Κυβέρνηση να µπλέξει τη χώρα.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
τελευταίος έχων επιφύλαξη ή έχει εκφραστεί κατά, που είναι ο
κ. Γεώργιος Τσίπρας. Μετά θα δώσουµε τον λόγο στον κ. Λοβέρδο από το ΠΑΣΟΚ και στον κ. Νικολακόπουλο από τη Νέα Δηµοκρατία για ίση µεταχείριση.
Κύριε Τσίπρα, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα µία συµφωνία
συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική και άµυνα ανάµεσα στην
Ελλάδα και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Όχι µόνο η συζήτηση
σκιάζεται από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά την ίδια τη συµφωνία πρέπει να τη δούµε στο φως των συνεπειών που θα έχει
στην ευρύτερη περιοχή µας ο πόλεµος αυτός, η εισβολή, από τα
Βαλκάνια και το Αιγαίο µέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και τη
Μέση Ανατολή και βέβαια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Είναι αδήριτη ανάγκη η Δύση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για
τον τερµατισµό του πολέµου και της αιµατοχυσίας. Κάνει ό,τι
είναι δυνατόν; Η απάντηση είναι: Όχι. Κάνει ό,τι είναι δυνατόν για
την ενίσχυση της µιας πλευράς, του αµυνόµενου. Κάνει ό,τι είναι
δυνατόν για να κοστίσει η εισβολή και η κατάφωρη παραβίαση
του Διεθνούς Δικαίου στη Ρωσία. Κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την
πλήρη ρήξη των σχέσεων Δύσης -και ειδικά της Ευρώπης- µε τη
Ρωσία. Αλλά δεν κάνει ό,τι είναι δυνατόν για τον τερµατισµό του
πολέµου και της εισβολής.
Γιατί το ΝΑΤΟ δεν δεσµεύεται ότι δεν θα δεχθεί στους κόλπους του άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης; Γιατί το ΝΑΤΟ
δεν δεσµεύεται ότι δεν θα ενταχθεί στους κόλπους της Ουκρανίας; Κάτι που έτσι κι αλλιώς θα έχει πια µηδαµινές πιθανότητες
να συµβεί.
Η Ελλάδα πρέπει να είναι µια χώρα µε φωνή, πρέπει να είναι
µια χώρα µε τη δική της φωνή και να ακούγεται όσο πιο δυνατά.
Η Δύση και Δυτική Ευρώπη ειδικότερα φαίνεται να µην πήρε µαθήµατα από τις συνέπειες της πολιτικής της επέκτασης του
ΝΑΤΟ προς Ανατολάς και από το ότι αυτή η πολιτική δεν δηµιουργεί περισσότερη ασφάλεια, αλλά περισσότερη ανασφάλεια,
περισσότερους όρους αποσταθεροποίησης και είναι µια πολιτική
που µας φέρνει πιο κοντά στον πόλεµο.
Τις συνέπειες αυτής της πολιτικής πληρώνουν, εκτός από τον
ουκρανικό λαό σήµερα, η ίδια η Ευρώπη, η οικονοµία της, οι λαοί
και οι εργαζόµενοί της. Και ακόµα δεν έχουµε δει τις συνέπειες
σε όλο τους το εύρος. Ποιος κόσµος ξηµερώνει αύριο, αγαπητοί
συνάδελφοι; Θέλουµε έναν κόσµο όπου όλο και περισσότερο θα
σχηµατίζονται γεωπολιτικά µπλοκ, γεωπολιτικοί συνασπισµοί όλο
και πιο εχθρικοί µεταξύ τους, χωρίς επικοινωνία, χωρίς οικονοµική συνεργασία, χωρίς διεθνείς συµφωνίες και Διεθνές Δίκαιο;
Εάν είναι η Ρωσία που παραβιάζει βάναυσα το Διεθνές Δίκαιο,
η απάντηση δεν µπορεί να είναι ένας κόσµος σε διαρκή σύγκρουση. Η απάντηση δεν µπορεί να είναι η αντικατάσταση της
νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης που κυριαρχούσε µέχρι
χθες µε µια πολεµική αποπαγκοσµιοποίηση.
Έστω και τώρα η Δύση εκτός από τη Ρωσία, τον Πούτιν, τις
κυρώσεις, τη διάρρηξη των σχέσεων Δύσης - Ρωσίας, πρέπει να
ασχοληθεί πρώτα απ’ όλα µε τον ίδιο τον τερµατισµό του πολέµου. Το θέλει;
Η ελληνική Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, από την
πρώτη στιγµή επέλεξε τον πιο επικίνδυνο δρόµο, όχι τον δρόµο
της ειρήνης, αλλά τον δρόµο της εµπλοκής, αδιαφορώντας για
τις µακροπρόθεσµες συνέπειες. Πήρε στα γρήγορα µία απόφαση επιπόλαιη, µε µοναδικό κριτήριο ότι η Ελλάδα πρέπει να
είναι ένας δεδοµένος, προβλέψιµος σύµµαχος σε ό,τι της ζητηθεί, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του µε τον
Αµερικανό Πρόεδρο το 2019, χωρίς να αντιλαµβάνεται ότι µε
αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα γίνεται µέρος του προβλήµατος και
όχι της λύσης, χωρίς να αντιλαµβάνεται ότι µε αυτόν τον τρόπο
δεν ενισχύουµε τη διεθνή θέση της χώρας, αλλά την αδυνατίζουµε. Το βλέπουµε αυτό όλο καθαρό γύρω µας από τον ρόλο
που αναλαµβάνουν στη γειτονιά µας άλλες χώρες, όχι µόνο γιατί
έχουν µεγαλύτερο ειδικό βάρος, αλλά και γιατί κάνουν άλλες επιλογές, µε γνώµονα το εθνικό τους συµφέρον.
Η εξαιρετικά σοβαρή απόφαση να αποσταλεί οπλισµός στην
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Ουκρανία, αυτή η επιπόλαιη απόφαση, ελήφθη χωρίς καν τη συµµετοχή του Υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς κάποια απόφαση του
ΚΥΣΕΑ. Σε µια περίοδο που εκ των πραγµάτων η διπλωµατία και
οι Υπουργοί Εξωτερικών έχουν τον πρώτο λόγο λόγω των εξελίξεων, η ελληνική διπλωµατία είναι εκκωφαντικά απούσα.
Και εδώ υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα. Έσπευσε η Ελλάδα να
στείλει οπλισµό στην Ουκρανία, από τις πρώτες χώρες, αλλά δεν
ένιωσε την ανάγκη να σπεύσει να αναλάβει πρωτοβουλία για την
αποµάκρυνση των Ελλήνων οµογενών της Μαριούπολης, και όχι
µόνο. Όχι µόνο δεν εξάντλησε τα περιθώρια για κάτι τέτοιο, αλλά
δεν έπραξε τα βασικά. Οι Έλληνες οµογενείς πρακτικά αφέθηκαν
στην τύχη τους από τη χώρα µας.
Τα πάντα στην περιοχή µας θα αλλάξουν. Οι ισχυροί παίκτες
στην περιοχή αλλάζουν πολιτικές και προτεραιότητες. Οι χώρες
όλης της περιοχής, µηδεµιάς εξαιρουµένης, αντισταθµίζουν τις
σχέσεις και τις δικές τους προτεραιότητες. Η Ελλάδα πολύ πριν
από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε και έχει την
ανάγκη χάραξης µιας νέας εθνικής στρατηγικής.
Η χώρα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ τα τελευταία χρόνια
σοβαρότητα στην εξωτερική πολιτική. Χρειάζεται σχεδιασµό,
χρειάζεται µια πολυδιάστατη, ενεργητική, διεκδικητική εξωτερική
πολιτική και χρειάζεται περισσότερη διαβούλευση. Αντί γι’ αυτό,
επέλεξε να τρώει από τα έτοιµα, από τις συνεργασίες που χτίστηκαν τα προηγούµενα χρόνια. Μια τέτοια συνεργασία αφορά
και τη συµφωνία που συζητάµε σήµερα µε τα Εµιράτα.
Αντί για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, επέλεξε εν µία νυκτί
να αλλάξει το δόγµα της εξωτερικής πολιτικής που ίσχυε ακόµα
από την περίοδο του Κωνσταντίνου Καραµανλή, πριν τον Ανδρέα
Παπανδρέου, µε την αποστολή στρατιωτικής µονάδας στη Σαουδική Αραβία. Αποφάσισε να εµπλακεί σε πολεµικούς τυχοδιωκτισµούς άλλων στο Σαχέλ της Αφρικής, κοντά στις ακτές του
Ατλαντικού, έξω από το πλαίσιο διεθνών οργανισµών.
Αντί, λοιπόν, γι’ αυτό που έλεγα προηγουµένως, επέλεξε όπως δεν το έχει κάνει καµµία κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης
ούτε οι δεξιές κυβερνήσεις µέχρι τώρα- να συνάψει µια συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες για περισσότερες στρατιωτικές
βάσεις, χωρίς χρονική διάρκεια, χωρίς κανένα αντάλλαγµα για
την ελληνική πλευρά, συµφωνία που εξυπηρετεί απόλυτα την
αµερικανική πλευρά, χωρίς να εξυπηρετεί στο ελάχιστο την ελληνική πλευρά. Αποκορύφωµα αυτής της επιπόλαιης, επικίνδυνης πολιτικής είναι και η αποστολή όπλων στην Ουκρανία.
Για την Κυβέρνηση είναι προφανές ότι έχει πολύ µεγαλύτερο
βάρος η επικοινωνία από την ουσία. Όταν επέκτεινε τα χωρικά
µας ύδατα στο Ιόνιο, δήλωσε ότι η Νέα Δηµοκρατία, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, µεγαλώνει την Ελλάδα. Ξέχασε ότι µόλις πριν
από έναν χρόνο, όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινώσει την
πρόθεσή της ακριβώς γι’ αυτό το πράγµα, είχε δεχθεί σφοδρότατη επίθεση από τη Νέα Δηµοκρατία ότι πρόκειται για εγκληµατική κίνηση, για αποδοχή της ρητορικής και του αφηγήµατος της
Τουρκίας.
Εδώ και δυόµισι χρόνια η Κυβέρνηση και όλα της τα στελέχη
φλυαρούν για τη δήθεν αποµόνωση της Τουρκίας. Η Τουρκία καθόλου δεν αποµονώθηκε, παρ’ όλα τα υπαρκτά προβλήµατα που
δηµιουργήθηκαν στις σχέσεις της, κυρίως µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, και βέβαια σήµερα πια, µετά και την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία, αυτό είναι ολοφάνερο. Ακόµη και την υποδοχή
ενός µέρους του αµυντικού εξοπλισµού των τελευταίων χρόνων,
την υποδοχή των Ραφάλ, τη µετέτρεψε σε µια κοµµατική εκδήλωση.
Και σήµερα, σε συνέχεια όλων αυτών, ενώ είναι ολοφάνερο ότι
η αντιπαράθεση της Δύσης µε τον ρώσικο αναθεωρητισµό στην
περιοχή, µετά την εισβολή στην Ουκρανία, καθόλου δεν σηµαίνει
αυτόµατα ότι αυτό χτίζει και όρους υπέρ µας απέναντι στον αναθεωρητισµό της Τουρκίας, επιµένει να ισχυρίζεται ότι συµβαίνει
σήµερα κάτι τέτοιο.
Η χώρα πρέπει να διαβουλευθεί, να σταθµίσει, να σχεδιάσει εκ
νέου τις σχέσεις, τις συµµαχίες, τις συνεργασίες στην περιοχή
και διεθνώς. Ο κόσµος αλλάζει, η Ευρώπη αλλάζει και δυστυχώς
αλλάζουν προς το χειρότερο. Η Ελλάδα είτε θα ακολουθήσει
απερίσκεπτα κάθε θέληµα ισχυρών παικτών της περιοχής, καταδικάζοντας τον εαυτό της στην υποβάθµιση των διεθνών της σχέ-
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σεων και της θέσης της, είτε θα ακολουθήσει δρόµους επικίνδυνους, υπηρετώντας τα συµφέροντα τρίτων, είτε έστω και σήµερα
θα οικοδοµήσει µε βάση αρχές και µε βάση τα συµφέροντα του
ελληνικού λαού και της χώρας µια εθνική στρατηγική που θα τα
υπηρετεί.
Θα υπερψηφίσουµε τη συµφωνία µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Καθαρίστε το
Βήµα.
Ο κ. Βελόπουλος για λόγους fair play, παρ’ ότι ζήτησε τον
λόγο, θα περιµένει να µιλήσει ο κ. Λοβέρδος και ο κ. Νικολακόπουλος και θα πάρει µετά τον λόγο.
Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, ελάτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για την ευγενική του κίνηση.
Θέλω να ξεκινήσω την αγόρευσή µου, αγαπητές και αγαπητοί
συνάδελφοι, µε την έκφραση της ανακούφισης και της χαράς
του Κινήµατός µας για τη διέλευση από τα σύνορα µε ασφαλή
τρόπο του Έλληνα Πρόξενου στη Μαριούπολη, του Μανώλη Ανδρουλάκη. Ο άνθρωπος είναι πίσω στην πατρίδα, κύριε Υπουργέ,
έτσι δεν είναι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Όχι ακόµη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι ακόµη. Αλλά έχει φύγει από την
Ουκρανία…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Έχει φύγει από τον κύκλο…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχει περάσει τα σύνορα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Όχι. Αλλά ξέφυγε από τη µάχη στη Μαριούπολη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άρα χαρά και ανακούφιση που ξέφυγε
από την εστία ενός κινδύνου και προσδοκία ο άνθρωπος να επιστρέψει στην πατρίδα σώος και αβλαβής.
Τώρα σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, είπα και στην επιτροπή
χθες κάνοντας µια ευρύτερη ανάλυση -σήµερα δεν έχω τον
χρόνο- ότι η παράνοµη εισβολή των Ρώσων στη χώρα αυτή, η
παράνοµη κατοχή ορισµένων περιοχών της χώρας αυτής από
τους Ρώσους συνεπάγεται έµπρακτη καταδίκη, εµπράγµατη αντίδραση. Ή η αντίδραση είναι έµπρακτη ή δεν είναι αντίδραση.
Και η Ελλάδα πιστεύω ότι είναι σε έναν καλό δρόµο σχετικά.
Όπως, επίσης, δεν διστάζω να υπογραµµίσω µε θετικό τρόπο
το γεγονός ότι η Ελλάδα µαζί µε την Κύπρο είναι ανάµεσα στις
τριάντα οκτώ χώρες που έχουν ζητήσει την ενεργοποίηση των
διαδικασιών έρευνας από την πλευρά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης. Είµαστε στους τριάντα οκτώ που πήραν
την πρωτοβουλία και αυτό το υπογραµµίζω ως θετικό.
Εκτιµώ ότι είµαστε όχι στο τέλος αυτής της κρίσης, αλλά ούτε
και στην αρχή της.
Νοµίζω ότι µελετώντας τις δηλώσεις εκατέρωθεν και τα σηµεία
των καιρών και το γεγονός, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
πως αυτή τη στιγµή αυτή η παράνοµη εισβολή, αυτή η παράνοµη
ενέργεια ενός δικτατορικού καθεστώτος κάνει κακό σε όλο τον
πλανήτη και στους ίδιους και υπάρχουν τρίτοι που επωφελούνται, κυρίως η Κίνα, από όλη αυτή την κατάσταση. Στο πεδίο των
πολεµικών επιχειρήσεων ενδεχοµένως να µην απατάται κανείς,
αν δει ότι σε λίγο καιρό θα έχουµε τέλος και θα µεσολαβήσει
µετά, µέχρι να ξαναγυρίσουµε στη νέα κανονικότητα, γιατί η
παλιά είναι ξεχασµένη, ένα τουλάχιστον δίµηνο, που οι διαπραγµατεύσεις θα διαδέχονται η µία την άλλη.
Άρα έχουµε µπροστά µας δρόµο και σε αυτόν τον δρόµο που
έχουµε να διανύσουµε ακόµη έλεγα και χθες, θα το πω και σήµερα ότι πρέπει η ελληνική Κυβέρνηση να πάψει να κοιτάει το
πρόβληµα της ακρίβειας που έχει προκληθεί από τον πόλεµο,
αλλά όχι ακόµη από αυτόν καθαυτόν, αλλά από την αισχροκέρδεια που έχει λειτουργήσει στην ελληνική αγορά και πλήττει
όλους, πλήττει όλες τις οικογένειες.
Σήµερα το πρωί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούγοντας τα
µέσα ενηµέρωσης είδα µία διαφορετική στάση σε ό,τι αφορά την
ερµηνεία -τουλάχιστον στα µέσα ενηµέρωσης που στηρίζουν έµµεσα ή άµεσα την Κυβέρνηση αυτή- των συνεπειών της συνάν-
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τησης Μητσοτάκη µε τον Ερντογάν.
Χτες έλεγα στην επιτροπή: «Ευτυχώς δεν αυταπατώµεθα στην
Ελλάδα», κάνοντας µια αναδροµή, µάλιστα, στις συναντήσεις
που είχε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος µετά Ερντογάν µε Έλληνες ηγέτες αρχής γενοµένης το 2002 και έως και τον κ. Τσίπρα
και τώρα προχθές τον κ. Μητσοτάκη. Ήταν µετρηµένες οι αντιδράσεις µας. Ήταν µετρηµένες.
Από σήµερα το πρωί µια αγαλλίαση επικρατεί ότι όλα τα προβλήµατα τείνουν να ξεπερνιούνται τουλάχιστον πρόσκαιρα. Σαν
να µη θυµάται κανείς, σαν να µην ξέρει κανείς ποιο είναι το παρελθόν µας επί τόσα χρόνια και να µη θυµάται, τουλάχιστον όταν
ανήκει σε φιλοκυβερνητικό χώρο, ότι η πρώτη κίνηση τέτοιας ευγένειας και καλής θέλησης που συνοδεύτηκε από την ανάγκη ειρήνης στο Αιγαίο κ.λπ., έγινε ανάµεσα στον Μπουλέντ Ετζεβίτ
και στον Κωνσταντίνο Καραµανλή το 1978. Και εκεί τότε η ελληνική διπλωµατία εκτίµησε -και αυτά είναι καταγεγραµµένα- ότι
όταν οι Τούρκοι δυσκολεύονται, αυτό το οποίο κάνουν είναι να
θέλουν να δίνουν παραδείγµατα καλής διαγωγής στο διεθνές
στερέωµα.
Συνεπώς καλό είναι να κρατάµε µικρό καλάθι, όχι καλά να αρχίζουµε τις αγορεύσεις περί εκκινήσεων που επέλυσαν προβλήµατα κ. ο. κ.. Επενδύουµε σε ένα ειρηνικότερο περιβάλλον, αλλά
δεν είµαστε και αφελείς. Και εκείνο που πρέπει να προσέξουµε και αυτό απευθύνεται νοµίζω ως έµµεση παραίνεση σε εµάς,
αλλά και σε όλα τα κόµµατα- είναι ότι δεν είναι καλό να σπάσουµε πρώτοι εµείς αυτή την υποτίθεται νέα µέρα που ξηµερώνει
εν µέσω πολέµου. Ας τη σπάσουν άλλοι. Να µην είµαστε εµείς,
που µε δηλώσεις µας θα σπάσουµε πρώτοι αυτό το οιωνοί µορατόριουµ.
Τώρα για να κλείσω, σε ό,τι αφορά τη συµφωνία αυτή καθαυτή
την έχουµε υποδεχθεί θετικά.
Γνωρίζουµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι είναι µια συµφωνία µε µια χώρα που αποκαλείται από τους γείτονές της στην περιοχή του Κόλπου, του Περσικού, όπως το λέγαµε µαθητές εµείς,
του Κόλπου όπως το λέµε σήµερα, που θεωρούνται οι πολεµιστές της περιοχής, οι Σπαρτιάτες λέγονται του Κόλπου. Είναι µια
χώρα πάρα πολύ καλά εξοπλισµένη και πολύ δυνατή στο πεδίο
της αµυντικής πολιτικής.
Η συµφωνία -έλεγα και χθες- αξιολογείται θετικά, γιατί εµπεριέχει τρεις βασικές συνιστώσες στα έντεκα άρθρα της.
Η πρώτη είναι ότι ενεργοποιείται η µία χώρα και η άλλη επί
απειλής. Η δεύτερη έγκειται στο ότι χρησιµοποιούµε η µία τις εγκαταστάσεις της άλλης και αυτό στην καθηµερινή λειτουργία της
άµυνας µας είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της συµφωνίας.
Και το τρίτο αφορά την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών, που
και χωρίς συµφωνία νοµίζω ότι πάρα πολλές φορές ατύπως µπορεί να γίνεται.
Εν πάση περιπτώσει, τα δύο πρώτα άρθρα τα οποία επεσήµανα, το πρώτο και το τρίτο, είναι πάρα πολύ σηµαντικά, είναι
καίρια και νοµίζω ότι πρέπει να ψηφιστεί από µεγάλη πλειοψηφία
στην ελληνική Βουλή, η οποία νοµίζω εκφράστηκε σήµερα µέσα
και από την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα αµέσως προηγουµένως.
Όµως, γιατί µας ενδιαφέρουν -και µε αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε- οι αµυντικές συµφωνίες, οι συµφωνίες αµυντικής συνεργασίας; Γιατί είναι σπάνιες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Αν
θυµάµαι καλά -αν θυµάµαι καλά και αν κάνω κάποιο λάθος, ας
µε διορθώσετε- είναι η πρώτη που υπογράφηκε µετά τουλάχιστον την πτώση της χούντας -επαναλαµβάνω, αν δεν κάνω
λάθος. Με τη Γαλλία ήταν η δεύτερη. Είµαστε το 2020. Οι ρηµατικές διακοινώσεις είναι του Νοεµβρίου του 2021 -τις οποίες επίσης κυρώνουµε- και άρα αυτή η διαδικασία ξεκίνησε µε
καταληκτική υπογραφή.
Είναι σπάνιες αυτές οι συµφωνίες. Δεν είναι όπως οι εµπορικές
συµφωνίες ή οι οικονοµικές συµφωνίες που υπογράφονται µε την
Τουρκία σωρηδόν, οι οποίες δεν ξέρω και τι αποτέλεσµα έχουν,
γιατί ποτέ δεν έχουµε ενηµερωθεί ως Εθνική Αντιπροσωπεία για
την πορεία εφαρµογής των οικονοµικών συµφωνιών, αλλά άνετα
τις υπογράφεις µε όλες τις χώρες του πλανήτη.
Όµως, η συµφωνία αµυντικής συνεργασίας είναι βαριά, είναι
κρίσιµη και η Ελλάδα δεν µπορεί να ανταγωνιστεί στα εξοπλιστικά της µία χώρα 100 εκατοµµυρίων περίπου, όπως είναι η
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Τουρκία. Αριθµητικά δεν βγαίνει. Χρειάζονται εξοπλισµοί, γιατί
µαθαίνουµε τώρα πώς µόνος σου µπορείς να είσαι όταν υπάρξει
κάποια κρίση µε πολεµικά χαρακτηριστικά ή µε πόλεµο, όπως
είναι η παρούσα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν φτάνει,
δεν µπορείς να ανταγωνίζεται αριθµητικά τη γείτονα χώρα. Χρειάζονται και οι συµφωνίες.
Οι εξοπλισµοί, από τη µια, και οι συµφωνίες, από την άλλη,
είναι τα κατάλληλα εργαλεία, για να προασπίσεις όσο µπορείς
προ της έναρξης µιας πολεµικής αναµέτρησης, που όλοι απευχόµαστε και κανένας δεν τις βάζει στο µυαλό του αυτές τις καταστάσεις. Ωστόσο, για να τις αποτρέψεις, πρέπει να είσαι
ισχυρός. Για να είσαι ισχυρός, πρέπει να εξοπλίζεσαι και οι συµφωνίες σου πρέπει να είναι πολύ σηµαντικές, µε πολύ σηµαντικούς εταίρους. Και η Γαλλία είναι σηµαντική εταίρος και οι
Ηνωµένες Πολιτείες προφανώς, αλλά και τα Εµιράτα, όσο κι αν
δεν το πιάνει το µάτι ορισµένων. Είναι µια χώρα ειδική.
Τώρα -και κλείνω πραγµατικά µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- υπάρχει και η εξής κριτική που ακούστηκε και στην Αίθουσα αυτή:
«Μα, τα Εµιράτα αλλάζουν στάση απέναντι στην Τουρκία».
Είναι λάθος να τα βλέπουµε τα πράγµατα έτσι. Δεν ξεχνιούνται
αυτά που κάνεις προχθές, επειδή χθες είπες κάτι άλλο. Υπάρχει
µια κατάσταση διαµορφωµένη στις σχέσεις της Τουρκίας µε το
Ισραήλ, µε την Αίγυπτο, µε τα Εµιράτα που δεν αλλάζει, επειδή
πιεζόµενος ο Ερντογάν πριν από λίγους µήνες έκανε στροφές.
Η χώρα αυτή είναι σηµαντική. Όσες στροφές και αν κάνει ο Ερντογάν, είναι καταγεγραµµένες στους γείτονές του ακριβώς οι
διαθέσεις του και απέναντι στις τρεις χώρες που ανέφερα.
Συνεπώς δεν έχει καµµία σηµασία, αν µία χώρα µε την οποία
έχουµε προβλήµατα αναπτύσσει σχέσεις µε άλλες χώρες. Εµείς
θα κάνουµε αυτό που πρέπει να κάνουµε. Δεν κοιτάµε τι κάνει ο
άλλος, για να δούµε τι θα κάνουµε εµείς. Κάνουµε αυτό που έχει
ανάγκη η πατρίδα µας.
Υπό την έννοια αυτή, µε την κριτική που ασκώ στην Κυβέρνηση
στα θέµατα της ακρίβειας, κύριε Υπουργέ -γιατί είναι τραγικό να
πιστεύει κανείς ότι η διακύµανση της τιµής της βενζίνης τρεις
φορές µέσα σε µία µέρα είναι αποτέλεσµα του πολέµου στην Ουκρανία, ελάτε τώρα!-, µε αυτή τη λογική και µε αυτό το σκεπτικό,
λέµε «ναι» στη συµφωνία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως έκανα και
χθες στην επιτροπή, θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη καταδίκη για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, µια καταδίκη όµως
χωρίς αστερίσκους, συµψηφισµούς και δικαιολογίες, όπως επίσης να ευχηθώ να στεφθεί µε επιτυχία ο επαναπατρισµός, η επιστροφή του Έλληνα προξένου από τη Μαριούπολη, όπως
στέφθηκαν µε επιτυχία και αρκετές επιστροφές Ελλήνων από
εκεί.
Στην εισήγησή µου στην επιτροπή ανέλυσα την προς κύρωση
συµφωνία και όλες τις επιµέρους διατάξεις και τη σηµασία τους
για τη χώρα µας, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή,
για την ενίσχυση του γεωπολιτικού µας αποτυπώµατος και για
την αµυντική µας θωράκιση.
Κυρίως αναφέροµαι στο άρθρο 1, που είναι και το σηµαντικότερο, που προβλέπεται η εκατέρωθεν συµβολή στην άµυνα και
στη διατήρηση της ασφάλειας, της κυριαρχίας, της ενότητας,
της προστασίας και της ανεξαρτησίας της επικρατείας και των
δύο κρατών. Προβλέπεται µάλιστα και άµεση επικοινωνία µεταξύ
των δύο µερών σε περίπτωση απειλής ενάντια στην ασφάλεια και
την κυριαρχία, την προστασία και την ανεξαρτησία του εδάφους
της Ελλάδας ή των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, προκειµένου
να αναλάβουν από κοινού δράση τα αναγκαία µέτρα για την αποτροπή κάθε απειλής.
Είναι πολύ θετικό ότι διαπιστώνουµε πως η πλειοψηφία των
πολιτικών δυνάµεων στηρίζει την παρούσα συµφωνία. Θέλω να
προσθέσω ότι αυτό συνέβαινε για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο
παρελθόν -δεν το άκουσα χθες στην επιτροπή, πολύ λιγότερο
σήµερα στην Ολοµέλεια- ότι δηλαδή η χώρα δεν έχει στρατηγική
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στην εξωτερική πολιτική. Το ακούγαµε από την Αντιπολίτευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ανέφερε και ο Υπουργός
Εξωτερικών χθες, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας έχουµε υπογράψει εκατόν σαράντα έξι διµερείς
συµφωνίες και σαράντα πολυµερείς συµφωνίες, κάτι το οποίο
δεν είχε γίνει ποτέ. Και όλες αυτές υπηρετούν µια συγκεκριµένη
στρατηγική, που σκοπό έχει την θωράκιση της κυριαρχίας και
των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων, αλλά και τη διαµόρφωση συνθηκών συνεργασίας, σεβασµού, ειρήνης και σταθερότητας.
Θα ήθελα να σταθώ όµως σε ορισµένες παρατηρήσεις σε
σχέση µε αυτά που ακούσαµε από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Ακούσαµε για τη συµφωνία που υπέγραψαν τα Ηνωµένα
Αραβικά Εµιράτα µε την Τουρκία. Η συµφωνία αυτή αφορά τον
οικονοµικό τοµέα. Είναι µία καθαρά εµπορική συµφωνία, που
αφορά τον τοµέα των logistics, της ενέργειας και των τροφίµων.
Αντίθετα, η προς κύρωση συµφωνία είναι συµφωνία στρατηγικής συνεργασίας για την εξωτερική πολιτική και την άµυνα, που
δεν στρέφεται κατά άλλης χώρας, αλλά σκοπό έχει τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας µέσω της αµυντικής συνεργασίας. Δεν υπάρχει, λοιπόν, καµµία ριζική µεταβολή,
«οβιδιακή» όπως άκουσα, από τις στάσεις των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίστηκε επίσης ότι για ακόµα µια φορά είχε ξεκινήσει τη συγκεκριµένη προσπάθεια, αλλά δεν πρόλαβε να την
ολοκληρώσει. Ούτε διαπραγµάτευση είδαµε όµως, ούτε καµµία
προετοιµασία από την πλευρά της προηγούµενης κυβέρνησης,
ούτε ακούσαµε να αναφέρεται και κάποια συγκεκριµένη ενέργεια
ακόµα και σήµερα.
Βέβαια αυτό το οποίο έχει ακόµα µεγαλύτερη σηµασία για τον
ΣΥΡΙΖΑ είναι να εξηγήσει µια µεγάλη αντίφαση. Πριν από έξι
µήνες περίπου δεν ψήφισε την αµυντική συµφωνία µε τη Γαλλία,
η οποία περιέχει ανάλογη ρήτρα αµυντικής συνεργασίας. Τι συνέβη και άλλαξε στάση; Για ποιον λόγο αντιµετωπίζει διαφορετικά δύο αµυντικές συµφωνίες; Άλλαξαν οι συνθήκες λόγω των
γεγονότων στην Ουκρανία;
Άρα η Κυβέρνησή µας είχε τη διορατικότητα να κάνει συµφωνίες που στο µέλλον θα αναδεικνυόταν η σηµασία τους και στον
χρόνο σύναψής τους δεν ήταν ορατή ή αντιµετωπίζει διαφορετικά µια χώρα, εν προκειµένω τη Γαλλία, µε την οποία µας συνδέουν ιστορικοί δεσµοί, είναι σύµµαχός µας και µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε µια χώρα του αραβικού κόσµου, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα;
Επαναλαµβάνω πως είναι πολύ θετικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει
την παρούσα συµφωνία, αλλά θα πρέπει να εξηγήσει αυτή τη µεγάλη αντίφαση.
Το ΚΚΕ στέκεται στην εµπλοκή της χώρας µας σε ενδεχόµενη
πολεµική σύγκρουση στο έδαφος των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, παραβλέποντας ότι κύριος σκοπός αυτής της αµυντικής
συνεργασίας είναι η αποτροπή τέτοιων επιθετικών ενεργειών.
Παραβλέπει επίσης, από την άλλη πλευρά, την αµυντική συνδροµή των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων στην Ελλάδα και,
όπως αποκάλυψε και ο Υπουργός Εξωτερικών χθες και όλοι γνωρίζουµε, ήδη έχουν δείξει δείγµατα γραφής στην κρίση στη νοτιοανατολική Μεσόγειο το 2020.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα είναι µια από τις δέκα
χώρες µε τις οποίες τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα έχουν στρατηγική συνεργασία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Αυτή η συµφωνία πολλαπλασιάζει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας, ενισχύει την ασφάλεια και την εδαφική µας
ακεραιότητα. Εντάσσεται στο πλαίσιο µιας συνεκτικής και καλά
σχεδιασµένης εξωτερικής πολιτικής που εξελίσσεται σταθερά
εδώ και δυόµισι χρόνια µε γνώµονα το συµφέρον της πατρίδος
µας, έχοντας ως αταλάντευτη πυξίδα το Διεθνές Δίκαιο, την ειρήνη και τη συνεργασία όλων των κρατών.
Η Κυβέρνησή µας συνάπτει σηµαντικές ιστορικές συµφωνίες,
συµφωνίες που αντικατοπτρίζουν µια ενεργητική εξωτερική πολιτική, έναν στρατηγικό σχεδιασµό για τη θωράκιση της άµυνας
και της ασφάλειας της χώρας µας. Και αυτός ο σχεδιασµός απαιτεί εθνική οµοψυχία και κοινή συµπόρευση.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Παρακαλώ να τακτοποιηθεί το Βήµα προκειµένου να πάρει τον
λόγο ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος. Μετά
θα µιλήσει ο κ. Βούτσης.
Κύριε Πρόεδρε, δεκαπέντε λεπτά είναι αρκετά;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Δέκα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δέκα, εντάξει, ό,τι
πείτε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επικρατούν λανθασµένες αντιλήψεις σε πολλά θέµατα.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε την εξωτερική πολιτική, µιας και
έχουµε την τιµή να παρίσταται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας και να πω ότι για εµάς η λανθασµένη αντίληψη ξεκινάει από
τη λανθασµένη αντίληψη περί διαλόγου.
Όταν ο εχθρός σου ή ο φίλος σου ή αυτός µε τον οποίο θέλεις
να διαλεχθείς προσέρχεται στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων
µε µία ατζέντα θεµάτων και έτσι πηγαίνεις µε µηδέν, δεν υπάρχει
κανένα νόηµα συζητήσεως µε κανέναν, δεν πας σε διάλογο, διότι
δεν είναι διάλογος αυτός, είναι προληπτική παράδοση, ή αν θέλετε προτέρα παράδοσις στα όσα θέλει, κύριε Υπουργέ, η γείτονα χώρα.
Λάθος δεύτερο: η αντίληψη περί φιλίας. Στα διεθνή συµφέροντα δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν µόνο συµφέροντα. Δεν
υπάρχει τίποτα άλλο. Εξαπατάται και απατάται οποιοσδήποτε
εδώ πιστεύει ότι οι Αµερικανοί, οι Ρώσοι, οι Γάλλοι, οι Τούρκοι δεν ξέρω ποιοι άλλοι- θα µπορούσαν να είναι φίλοι µας, όταν τα
συµφέροντά τους συγκρούονται.
Και θα δώσω ένα παράδειγµα: Οι φίλοι Αµερικανοί την ώρα
που γίνονταν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία έβαλαν τον πρέσβη,
κύριε Υπουργέ, τον Αµερικανό πρέσβη τους εκεί στην Άγκυρα,
να κάνει ένα tweet. Κάλεσε όλες τις αµερικανικές εταιρείες που
εγκαταλείπουν τη Ρωσία να πάνε -πού, κύριε Υπουργέ;- στην
Τουρκία. Δεν είδα κανέναν να λέει: «Ελάτε στην Ελλάδα αυτοί
που φεύγετε από τη Ρωσία».
Άλλη λανθασµένη αντίληψη είναι η προσπάθεια αποδόµησης
των εξοπλισµών στα νησιά µας.
Άκουσα µε έκπληξη τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λέει, κύριε
Υπουργέ, ότι τα ρωσικά αντιαεροπορικά πυραυλικά µας συστήµατα -S-300, TOR-M1, OSA και τα λοιπά που έχουµε στα νησιάδεν είναι κρίσιµα για την άµυνα της χώρας µας. Στον «ALPHA»
το είπε αυτό. Δεν άκουσα ούτε από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
ούτε από εσάς µια δήλωση. Λέγεται δηµοσίως σε πανελλαδικό
κανάλι ότι τα αµυντικά συστήµατα που έχουµε στα νησιά δεν κρίνονται απαραίτητα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό; Δεν πρέπει
να το πεις αυτό και να ισχύει -που δεν ισχύει- δεν το λες. Είναι
λάθη συγκεκριµένα.
Λάθος τέταρτο: Και είστε εδώ, κύριε Υπουργέ, έχετε έναν εξαίρετο επιστήµονα, τον κ. Άγγελο Συρίγο, καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής. Μιλώντας στον «ANT1» χθες,
σας διαβάζω αυτολεξεί τι είπε: «Στην Ουκρανία γίνεται ό,τι θα
συµβεί και στην Ελλάδα, σε περίπτωση πολέµου µε την Τουρκία.
Είναι ένα µεγάλο µάθηµα που πρέπει να έχουµε εµείς υπ’ όψιν
µας. Σε περίπτωση που κάποια χώρα υποχρεωθεί να πολεµήσει,
ο κανόνας είναι ότι είναι µόνη της. Εµείς πολεµάµε, κανένας δεν
θα έρθει να πολεµήσει στον δικό µας πόλεµο. Το θέµα είναι εσύ
τι κάνεις σαν χώρα και αν αυτό αποδεικνύεται στην Ουκρανία».
Εδώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, άνθρωπος ειδικός, δεν τα λέει
οποιοσδήποτε Βουλευτής, η ειδικότητά του είναι, η ειδίκευσή του
και σου λέει το αυτονόητο, ότι είµαστε µόνοι ως χώρα. Δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχουν συµµαχίες και αν γίνει κάτι µε την
Τουρκία, µόνοι θα πολεµήσουµε και το λέει ο καθ’ ύλην -αν θέλετε- Υφυπουργός σας. Δεν είναι Υπουργός Εξωτερικών, αλλά
είναι ειδικός επί του θέµατος.
Κύριε Υπουργέ, όταν ο εχθρός σου είναι ικανοποιηµένος, πρέ-
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πει να ανησυχείς. Διάβασα την ανακοίνωση της Προεδρίας της
Τουρκίας. Ο Ερντογάν βλέπει πρόοδο στα θέµατα του Αιγαίου.
Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Βέβαια, επειδή είστε ευφυής άνθρωπος, δεν πήγατε εσείς. Είστε ευφυέστατος, εγώ το λέω. Δεν θέλετε να πάρετε το βάρος -έτσι;- το άχθος αυτό επάνω σας και
καλά κάνετε. Το θέµα είναι ότι το βάρος αυτό δεν το παίρνει ο
κύριος Πρωθυπουργός! Το παίρνει η Ελλάς! Η Ελλάς το δίνει και
το παίρνει το βάρος αυτό απέναντι στην Τουρκία!
Και επειδή όλοι εδώ µέσα έχετε µια περίεργη αντίληψη περί
της Δύσεως, κύριοι συνάδελφοι, όταν λέτε «Δύση», τι εννοείτε
όλοι εσείς; Για να καταλάβω και εγώ. Υπάρχει έστω και ένας εδώ
όταν µιλάει για Δύση, να µου πει τι εννοεί; Όταν λέτε «Δύση», εννοείτε το ΝΑΤΟ; Δύση είναι το ΝΑΤΟ; Όταν λέτε «Δύση», είναι η
Αµερική;
Η σηµερινή Δύση, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν έχει καµµία
σχέση µε τον ελληνορωµαϊκό πολιτισµό, καµµία σχέση µε τον µεσογειακό πολιτισµό ούτε τον χριστιανισµό. Είναι µία σκοταδιστική Δύση, η οποία θέλει να επιβληθεί σε άλλες χώρες. Είναι
ένας αντιπολιτισµός, κατά την άποψή µας, γιατί ο άνθρωπος γίνεται µια µηχανή, για να κάνουµε και ένα ιδεολογικό ξεκαθάρισµα εδώ µέσα. Η ύβρις του είναι ουσιαστικά ο µετα-άνθρωπος,
αυτό που κάποιοι ορέγονται. Αυτή είναι η Δύση, µία Δύση που επαναλαµβάνω- δεν έχει καµµία σχέση µε όλα αυτά που λέµε για
τον πολιτισµό, τον διαφωτισµό, τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν έχει
καµµία σχέση. Και δεν θέλω να κάνω ιστορική αναδροµή για το
ποια είναι η Δύση, γιατί αν κάνουµε ιστορική αναδροµή για το
ποια είναι η Δύση, θα πούµε ότι χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει Δύση.
Η Δύση είναι η Ελλάδα και ο πολιτισµός της. Καταλάβετέ το!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Υπάρχει ένα σύµπλεγµα εδώ µέσα να θέλετε να λέτε συνεχώς
ότι είστε «δυτικοί». Δεν είµαστε δυτικοί. Είµαστε πρώτα Έλληνες
και µετά οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να το καταλάβουµε αυτό. Αλλιώς, θα λειτουργούµε µε τη λογική του 1823, όπου όλοι οι Έλληνες ενταγµένοι στο πλαίσιο της Δύσεως ήταν υποχείρια της
Δύσεως και έπαιρναν εντολές από τη Δύση. Είναι απλά τα πράγµατα για όποιον θέλει να δει λίγο πιο µακριά.
Θα κάνω σε λίγο µια άλλη ανάλυση, γιατί πραγµατικά µερικά
πράγµατα µου φαίνονται λίγο εξόφθαλµα, κύριε Υπουργέ. Θέλω
να µου πείτε κάτι. Η Ελλάς απείχε εσχάτως από ψηφοφορία
εναντίον των ναζί στον ΟΗΕ; Θέλω απάντηση. Έχω εδώ, λοιπόν,
την απόφαση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το ψήφισµα µε
το οποίο καταδίκαζε τον φασισµό και τον ναζισµό το 2014 και
2021. Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία ήταν οι µόνες χώρες που το καταψήφισαν. Σαράντα εννέα χώρες, µεταξύ αυτών και η Ελλάδα,
απείχαν. Γιατί; Υπάρχει η είδηση αυτή; Διάβαζα χθες σε µία εφηµερίδα, γερµανική αν δεν κάνω λάθος -δεν είµαι εύκαιρος να πω
ποια εφηµερίδα ήταν- ότι απείχε η Ελλάς. Γιατί; Απείχε; Θέλω να
µας απαντήσετε. Απείχε από καταδίκη των ναζί η Ελλάς στον
ΟΗΕ και για ποιους λόγους; Αν υπήρχε κάποιος λόγος, να µας
το πείτε, γιατί είναι οξύµωρο.
Κι επειδή µιλάµε για Δύση, θα πω κάτι. Την «AMAZON» την ξέρετε όλοι σας, έτσι; Αυτό το βλέπετε; Πωλείται ελευθέρως, κύριε
Υπουργέ, στην «AMAZON». Είναι φανελάκια του Τάγµατος Αζόφ!
Ναζιστικά σύµβολα! Τα πουλάνε τώρα! Αυτή είναι η Δύση, η εµπορευµατοποίηση. Το αντιλαµβάνοµαι.
Θα σας πω κι άλλο. Τα βρήκα χθες. Αυτό είναι το σύµβολο του
Χίµλερ και πωλείται στην «AMAZON».
Αυτά πρέπει να τα δούµε λίγο σοβαρά. Για ποια Δύση µιλάµε;
Αυτή είναι η Δύση που θέλετε εσείς; Ε, δεν θέλω τέτοια Δύση
εγώ!
Επαναλαµβάνουµε, για να µην παρεξηγηθούν ορισµένοι, ότι η
εισβολή είναι εισβολή. Ο Βλαντιµίρ Πούτιν έκανε εισβολή. Η
Ρωσία -επαναλαµβάνω- παραβίασε το Διεθνές Δίκαιο. Ένα κι ένα
κάνουν δύο. Ξεκάθαρα τα πράγµατα! Όµως, όταν µιλάµε για
Δύση, ποια Δύση είναι αυτή που θα ήθελε να βοµβαρδίζεις οπουδήποτε και ό,τι ώρα θέλεις, για να επιβάλεις την άποψή σου;
Είναι µια εκφυλισµένη, διεφθαρµένη και αδύναµη κοινωνία η δυτική.
Παρόµοια της σηµερινής κοινωνίας ήταν η Ρώµη το 476 π.Χ.,
κύριε Λοβέρδο, γιατί µιλάτε για Δύση όλοι εδώ µέσα. Οι βάρβαροι διέλυσαν τη Δύση, οι οποίοι ήρθαν µε τσεκούρια, µε σπαθιά
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και µε κοντάρια και ισοπέδωσαν τον πολιτισµό. Το λέω, για να µη
ξεχνιόµαστε. Και µέχρι τότε, οι βάρβαροι επί χίλια χρόνια υπήρχαν από το 476 π.Χ.. Και υπήρχε µόνο µία αυτοκρατορία µε πολιτισµό, µε παράδοση, και αξίες. Ποια ήταν αυτή; Ήταν η
Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Ανατολική Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία.
Αυτή είναι η Δύση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Μέχρι τότε υπήρχε σκοτάδι. Βησιγότθοι, Αλαµανοί, Ούννοι,
όλα αυτά τα φύλα ήταν φύλα γερµανικά τα οποία ισοπέδωσαν
όλη την Ευρώπη.
Να σας πω και κάτι άλλο, για να τελειώνει η ιστορία µε τη
Δύση. Ο Καρλοµάγνος που λέγαµε, ξέρετε πού στέφθηκε αυτοκράτορας της Αγίας Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας µετά από έτη;
Στέφθηκε στο Άαχεν της Γερµανίας!
Είναι κάτι που τώρα διαφεύγει της προσοχής σας, κύριοι. Ποιο
είναι αυτό; Η Ευρώπη επιτρέπει 100 δισεκατοµµύρια εξοπλισµούς στη Γερµανία, που η Γερµανία έκανε δύο παγκόσµιους
πολέµους. Ήταν υπαίτια και ηθική αυτουργός δύο παγκοσµίων
πολέµων, διότι η Γερµανία όποτε αποκτά και στρατιωτική ισχύ έτσι είναι από τη φύση της η χώρα αυτή- θέλει να επιβάλλεται
στους υπόλοιπους. Θέλει προσοχή. Και δεν ανατριχιάζει κανένας
εδώ µέσα! Συµπτώµατα σήψεως! Δεν µπορώ να καταλάβω.
Πραγµατικά, δεν µπορώ να καταλάβω!
Και επειδή κάποιοι µιλούν για τους ρωσόφιλους, θα σας πω
κάτι πολύ απλό: Ποιοι είναι οι ρωσόφιλοι, κύριε Υπουργέ, ξέρετε;
Θα σας πω εγώ. Είναι αυτοί που στηρίζουν τη Ρωσία γιατί έχουν
ίδιον όφελος ή είναι αυτοί που κάνουν κριτική στη Ρωσία, αλλά
πάλι έχουν ίδιον όφελος.
Ποιοι έχουν ίδιον όφελος µε αποδείξεις; Η «GREENPEACE»
παρακολουθεί τα τάνκερ που κάνουν τώρα εµπόριο -λαθρεµπόριο, εµπόριο- µε τη Ρωσία πετρελαίου. Τάνκερ ελληνικών εταιρειών: Πρώτον, το δεξαµενόπλοιο ελληνικής σηµαίας «NISSOS
CHRISTIANA» που ανήκει -ακούστε- στον Αλαφούζο του «ΣΚΑΪ»!
Ο Αλαφούζος του «ΣΚΑΪ» ο οποίος βρίζει όλη µέρα τη Ρωσία,
κάνει εµπόριο πετρελαίου από τη Ρωσία, κύριοι συνάδελφοι. Το
τουρκοκάναλο -έχει τούρκικες σειρές και τον Τούρκο παραγωγόέγινε και ρωσοκάναλο. Δεύτερο τάνκερ: «NISSOS ANTIMILOS»
µε ελληνική σηµαία. Αναχώρησε στις 4 Μαρτίου από τη Ρωσία
µε ορυκτά καύσιµα. Ανήκει στην εταιρεία «KYKLADES MARITIME». Η έδρα των εταιρειών περιέργως, κύριοι συνάδελφοι,
είναι ο «ΣΚΑΪ», ο «ΣΚΑΪ» σας, της Νέας Δηµοκρατίας, που βρίζει
όλη µέρα εκεί ο Πορτοσάλτε -πώς λέγεται;- και τα υπόλοιπα παιδάκια, τα µπουµπούκια, οι υπάλληλοι του Αλαφούζου, αλλά ο
Αλαφούζος ο ιδιοκτήτης κάνει δουλειές µε τη Ρωσία!
Αυτά δεν τα βλέπετε εσείς; Δεν είστε Κυβέρνηση; Αυτοί είναι
οι ρωσόφιλοι και οι τουρκόφιλοι. Όλοι οι υπόλοιποι είµαστε άνθρωποι και έλλογα όντα. Και αυτά πρέπει να τα καταλάβετε. Εδώ
θα λέµε αλήθειες. Δεν θα κοροϊδεύουµε κανέναν. Ποιος «ΣΚΑΪ»;
Αυτός που βρίζει τη βόρεια Ελλάδα, που αποκαλεί τους βορειοελλαδίτες «ρωσόφιλους», «ψεκασµένους». Ο «ΣΚΑΪ» που κάνει
δουλειές µε τους Ρώσους! Ο «ΣΚΑΪ»!
Ουκρανικό. Κύριε Υπουργέ, κάνατε γκάφες στο ουκρανικό σε
σχέση µε την ενέργεια. Δεν µπόρεσα να καταλάβω γιατί έπρεπε
να αυτοπυροβοληθούµε.
Κύριε Υπουργέ, λατρεύω -και το λέω έτσι ωµά- την εξωτερική
πολιτική και την αµυντική πολιτική του Ισραήλ. Θα µπορούσε η
Ελλάς να παίξει τον ρόλο του Ισραήλ. Γιατί; Έχουµε δύο οµόδοξες χώρες, την Ουκρανία και τη Ρωσία. Εισβάλλει η µία στην
άλλη, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Έπρεπε εσείς, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, µαζί µε τον
Πρωθυπουργό να καλέσετε εδώ τις δύο πλευρές, να γίνουµε
εµείς οι µεσολαβητές. Δεν βλέπουµε τι κάνει το Ισραήλ; Μια
χώρα σταθερή σε αξίες και κυρίως, απαρέγκλιτη στην προάσπιση των εθνικών της θεµάτων. Πρέπει να αντιγράψουµε τον
κ. Μπένετ, όλους αυτούς που στο Ισραήλ κοιτούν να πρυτανεύσει η λογική και ειρήνη. Τίποτα. Περιµέναµε από άλλους να λύσουν το πρόβληµα και γίναµε µέτοχοι του προβλήµατος και εµείς
στέλνοντας όπλα. Λανθασµένη τακτική. Πήρε αποστάσεις από
την όλη ιστορία.
Έγιναν και άλλα λάθη.
Κύριε Υπουργέ, ερωτώ εσάς ακόµα µια φορά: Επιµένετε στο
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«όχι εξορύξεις». Τώρα τελευταία είδα ότι τα τρολ της Νέας Δηµοκρατίας και τα σάιτ άρχισαν να το κάνουν κωλοτούµπα, να φωνάζουν τον Μανιάτη του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην Υπουργό του
ΠΑΣΟΚ. Εδώ ήµασταν, κύριε Δένδια µαζί, όταν τα έλεγα µε τον
κ. Μανιάτη, κάναµε και µυστικές συσκέψεις -και ρωτήστε τον- για
τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο. Ακόµη και τώρα επιµένετε
εσείς στη µη εξόρυξη των ελληνικών πετρελαίων; Να το πείτε
στον ελληνικό λαό. Είναι λάθος. Από την άλλη, δεν µπορούµε να
µιλάµε για διοξείδιο του άνθρακα όταν Κίνα, Ηνωµένες Πολιτείες,
Ρωσία, Ινδία ευθύνονται για το 78% των ρύπων και η Ευρώπη ευθύνεται για το 9%. Εµείς, δηλαδή, τι είµαστε; Τα κορόιδα; Άντε
να τα κλείσει η Ευρώπη όλα, άντε και να τα µηδενίσει. Πάλι υπάρχουν ρύποι. Ποιον κοροϊδεύουµε;
Λάθος δεύτερο: Επενδύετε στο αµερικανικό LNG. Γνωρίζει κάποιος εδώ µέσα ότι το LNG εκλύει τριπλάσιες τιµές ρύπων, ότι
χρειάζεται δεκαπλάσια ισχύ έκλυσης ενέργειας για να βγει; Το
ξέρει κάποιος εδώ µέσα; Πώς επενδύετε στο αµερικανικό LNG
που έχει τριπλάσια τιµή; Δηλαδή, θα επενδύσω εγώ στο LNG του
Κατάρ ή αν θέλετε του τάδε κράτους µόνο και µόνο για να κερδίζουν οι εφοπλιστές που έχουν κάνει ήδη τα καραβάκια τους;
Γνωστοί εφοπλιστές της Ελλάδας, γνωστοί, φίλοι σας και εκδότες έχουν πάρει LNG εδώ και µερικούς µήνες. Γιατί δεν τα λέει
κανείς εδώ; Ούτε η Αριστερά -η Αριστερά είναι από εδώ η κανονική, η άλλη Αριστερά είναι λίγο διαφορετική- τολµά να το πει.
Να το πείτε µε ονόµατα, να πούµε ποιοι είναι αυτοί. Πρέπει να
τα λέµε όλα, κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Προκοπίου,
ο κ. Μαρτίνος έχουν πάρει τρία καράβια. Τα ήξεραν από πριν, τα
παρήγγειλαν. Γιατί δεν τα λέτε; Τι φοβάστε; Ποιος φοβάται εδώ
µέσα; Γιατί φοβάστε να πείτε ονόµατα;
Λάθος τρίτο: Αγωγός EastMed, κύριε Υπουργέ. Έχω µπροστά
µου ανακοινώσεις. Τους ξέρετε. Ο διευθύνων σύµβουλος της
«EDISON»: Ο αγωγός EastMed χρειάζεται πλέον επειγόντως. Ο
διευθύνων σύµβουλος της «MOBIL ENERGY» τα ίδια.
Πρέπει τώρα η Ελλάς να τρέξει και να πιέσει να γίνει ο αγωγός
EastMed που ουσιαστικά µας κάνει απεξαρτηµένους από τη
Ρωσία. Κι έτσι, λοιπόν, δεν θα είµαστε εξαρτηµένοι από τη Ρωσία
να µας πουλάει φυσικό αέριο. Να, λοιπόν, ποιοι είναι οι ρωσόφιλοι. Ρωσόφιλοι είναι αυτοί που δεν θέλουν τον EastMed, ενώ
εµείς θέλουµε να γίνει ο EastMed, για να γίνει ενεργειακός κόµβος η Ελλάδα.
Λάθος τέταρτο: Σταµατήστε το ξεπούληµα της «ΛΑΡΚΟ». Το
νικέλιο έχει πάει 100.000 δολάρια. Από 2.000 δολάρια πήγε
100.000 δολάρια. Μην την κλείνετε τη «ΛΑΡΚΟ». Το νικέλιο, επαναλαµβάνω, παράγει είκοσι χιλιάδες τόνους. Μπορεί να γίνει και
το κοβάλτιο από τη «ΛΑΡΚΟ». Μην το κάνετε αυτό.
Και εδώ µπαίνω και στη λογική των ανόητων. Ευτυχώς, ο
Υπουργός που έχουµε εδώ είναι σοβαρός, αλλά υπάρχουν
Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας που είναι ασόβαροι πραγµατικά. Ακούστε τώρα: Υπουργός στην ΕΡΤ: «Με τον λιγνίτη οι Έλληνες θα πληρώνουν πιο ακριβά το ρεύµα», το έλεγε πριν από
έναν µήνα. Λέει: «Λυπάµαι τους Γερµανούς και τους Πολωνούς
που λειτουργούν τα λιγνιτικά τους εργοστάσια στο 100%. Δεν θα
τους µείνει ούτε ευρώ.». Και σήµερα τους ανοίξατε όλους! Σήµερα που µιλάµε, οι λιγνίτες είναι ανοιχτοί, κύριε Υπουργέ µου.
Και όταν το λέγαµε πριν από δύο χρόνια εµείς εδώ µέσα, γελούσατε οι περισσότεροι κι έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι οι λιγνίτες
δεν είναι απαραίτητοι και τα λοιπά. Και τώρα γιατί τους ανοίξατε;
Τώρα γιατί τους ανοίξαµε; Και καλά κάνατε, είµαστε µαζί σας,
αλλά έπρεπε να τους έχετε ανοίξει πριν από δυο χρόνια, όχι
τώρα.
Ακούστε τι λέει άλλος Υπουργός. Δεν θα πω για τη ΡΑΕ. Θα
πω για τις δηλώσεις, γιατί είναι σε παράλληλο σύµπαν οι Υπουργοί. Ζητώ συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε.
Λέει λοιπόν: «Ο ΦΠΑ της βενζίνης µετακυλίεται στους περισσότερους, αφού οι περισσότεροι έχουν επιχειρήσεις και το περνούν στα έξοδα». Δηλαδή, όλοι οι Έλληνες είναι επιχειρηµατίες;
Υπουργός σας τα λέει και δεν θέλω να τους εκθέσω µε τα ονόµατά τους. Γιατί προσωπικές επιθέσεις η Ελληνική Λύση ουδέποτε θα πράξει. Το αντίθετο απ’ ό,τι κάνετε εσείς θα κάνουµε
εµείς, γιατί είµαστε σοβαρό κόµµα. Προσωπικές επιθέσεις σε κανέναν, ποτέ!

9808

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Αλλά δεν µπορεί να βγαίνει άλλος Υπουργός και να λέει: «Το
άνοιγµα κάποιων λιγνιτικών µονάδων έριξε την τιµή της KWh» και
την ίδια στιγµή σε άλλο κανάλι, άλλος Υπουργός να λέει σε εκπρόσωπο της ΔΕΗ «Πού το βρήκατε ότι οι λιγνιτικές µονάδες ρίχνουν την τιµή;». Δύο Υπουργοί σε δύο διαφορετικά κανάλια!
Κύριε Υπουργέ µου, πραγµατικά, µαζέψτε τους.
Άλλος Υπουργός: «Η µείωση των φόρων στα καύσιµα ευνοεί
τους πλουσίους». Αυτός που έχει ένα Nissan εικοσαετίας ευνοείται, παιδιά, είναι πλούσιος, πιστέψτε µε. Είναι πλούσιος! «Ή
φθηνή βενζίνη ή χωρίς δηµόσια υγεία; Τι θέλετε;» λέει. Ή φθηνή
βενζίνη ή δηµόσια υγεία! Ακούστε, συγκρίσεις! Υπουργός το είπε
αυτό: Ή θα έχετε φθηνή βενζίνη ή δηµόσια υγεία.
Κι εγώ ρωτώ το εξής: Είχαµε δεκαέξι χιλιάδες νεκρούς εκτός
ΜΕΘ. Ήταν απάντηση του Υπουργού Υγείας, δεκαέξι χιλιάδες
νεκρούς εκτός ΜΕΘ. Ποια δηµόσια υγεία;
Άλλος Υπουργός: «Οι φτωχοί δεν κινούνται µε ΙΧ». Κινούνται
µε ποδήλατα; Με τι µετακινούνται οι φτωχοί; Πραγµατικά, είναι
αδιανόητα αυτά που συµβαίνουν κι αυτά που λένε οι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να ολοκληρώσουµε,
κύριε Πρόεδρε. Επί του σχεδίου νόµου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ναι, κύριε Πρόεδρε µου, δυο λεπτά ακόµα.
Και ο άλλος ο Υπουργός -και είµαι σίγουρος, κύριε Υπουργέ
µου, ότι διαφωνείτε κάθετα µε αυτό- βγαίνει στον Παυλόπουλο
στο «OPEN», το οποίο είναι φιλορωσικό κανάλι, λένε κάποιοι.
Εγώ δεν πάτησα ποτέ στη ζωή µου, για να ξέρουµε και τι λέµε.
Ούτε µία φορά δεν πήγα εγώ. Σας βλέπω όλους, εκεί τριγυρνάτε
στα κανάλια. Η Ελληνική Λύση πάντα είναι απ’ έξω. Ξέρετε, όµως,
τι εκτιµάµε σ’ αυτό; Και καλά είµαστε απ’ έξω, για έναν και µόνο
λόγο, γιατί εµείς τολµάµε και λέµε ονόµατα. Δεν διαπλεκόµαστε,
όπως εσείς, ούτε παρακαλάµε κανέναν.
Ο κόσµος, λέει, δεν έχει χρήµατα να ζεσταθεί ή δεν έχει λεφτά
να βάλει βενζίνη και απαντάει ο Υπουργός: «Εµείς έχουµε ένα επίπεδο διαβίωσης. Για κάντε σύγκριση µε Ιράκ και Συρία». Υπουργός
να λέει «κάντε σύγκριση µε Ιράκ και Συρία» που δεν έχει τίποτα
εκεί να ζήσεις. Δηλαδή, τι θέλετε να µας κάνετε; Σοµαλία και Αιθιοπία και Σουδάν; Αυτό θέλετε να κάνετε την Ελλάδα; Φτάνει πια
αυτή η αναλγησία. Φτάνουν οι συγκρίσεις µε τους χειρότερους.
Συγκρίσεις µε καλύτερους πρέπει να κάνουµε.
Και εδώ κλείνω, κύριε Πρόεδρε, για να µην σας ενοχλώ. Το είχαµε πει πριν δύο χρόνια, έρχεται επισιτιστική κρίση. Εγώ επιµένω σ’ αυτό και επιµένω όχι µόνο για την ακρίβεια. Επιµένω,
γιατί όλοι το γνωρίζετε, κυρίως οι επαρχιώτες συνάδελφοί µου.
Γιατί επαρχιώτης είµαι εγώ και είµαι περήφανος για την καταγωγή µου. Είµαι επαρχιώτης, είµαι από την Πέλλα, από ένα
χωριό, τον Αξό Γιαννιτσών και τον Παλαιό Μυλότοπο.
Οι αγρότες έχουν τεράστιο πρόβληµα παραγωγής. Δεν θα πω
τα οικονοµικά µεγέθη, θα πω µόνο ένα πράγµα: Έχουµε αύξηση
100% στο έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου. Αυτό σηµαίνει ότι κάνουµε µόνο εισαγωγές πλέον, δεν παράγουµε τίποτα. Έχουµε
τροµακτικές αυξήσεις στα καύσιµα, ο Έλληνας δεν µπορεί να
πληρώσει το παραµικρό. Το επισιτιστικό πρόβληµα έρχεται.
Βγαίνει χθες η Ρωσία και λέει: «Τέρµα η εξαγωγή στο µαλακό
σιτάρι και τα δηµητριακά». Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Δεν θα
έχουµε ψωµί, δεν θα έχουµε δηµητριακά, δεν θα έχουµε ακόµη
και λιπάσµατα -γιατί τα λιπάσµατα τα κλείσατε εσείς. Υπήρχαν
λιπάσµατα στην Ελλάδα, κάνανε και εξαγωγές στην Κίνα και τα
κλείσατε όλα αυτά. Έτσι, λοιπόν, θα έχουµε το ψωµί στα 5 ευρώ,
το αντιλαµβάνεστε; Σερβία και Βουλγαρία που παράγουν µεγάλες ποσότητες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Πρόεδρε, σας
παρακαλώ, να κλείσετε. Σας έβαλα τριπλάσιο χρόνο…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κύριε Πρόεδρε, εάν νοµίζετε ότι δεν είναι σοβαρά αυτά
που λέµε, πραγµατικά απορώ. Ναι, θα τελειώσω σε δύο λεπτά
σας λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έρχονται οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ειδοποιηθεί και είναι να µιλήσει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παράκληση θερµή, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Είναι τρεις σελίδες. Θα είχα τελειώσει, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
Επαναλαµβάνω: Χθες υπήρξε απαγόρευση εξαγωγής ζάχαρης, δηµητριακών και λιπασµάτων. Τι κάναµε; Εµείς κλείσαµε τα
εργοστάσια ζάχαρης, κλείσαµε τα εργοστάσια λιπασµάτων και
τώρα αναγκαζόµαστε να είµαστε όµηροι της Ρωσίας σε όλα αυτά
που έρχονται. Καταστρέψαµε ό,τι είχαµε ως χώρα. Σε τέσσερις
δεκαετίες η Ελλάς έγινε πάµπτωχη. Σε τέσσερις δεκαετίες κάποιοι την έκαναν φτωχή.
Αυτό που δεν καταλάβατε και δεν θα το καταλάβετε ποτέ είναι
ότι η Ελληνική Λύση µπήκε εδώ -και δεν ξέρουµε για πόσο καιρό
θα είµαστε ακόµη, µόνο ο Θεός γνωρίζει και ο ελληνικός λαόςγια έναν λόγο, γιατί ό,τι σας λέµε το αντιγράφετε µεν, το αντιγράφετε µε καθυστέρηση, αλλά µπήκαµε για να είµαστε χρηστικοί στη δηµοκρατία, στην πατρίδα, στο έθνος και στους
Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά µας και ποτέ δεν κάναµε προσωπικές επιθέσεις. Για εµάς πρώτα η Ελλάδα, πρώτοι οι Έλληνες.
Έρχεται πείνα -καταλάβετέ το- και δεν ξέρω που θα κρυφτείτε.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βελόπουλο.
Να πω για όλους ότι ο χρόνος είναι πέντε λεπτά. Δεν ισχύουν
οι διατάξεις του Κανονισµού για τη σηµερινή συνεδρίαση, για τον
τρόπο µε τον οποίο οργανώνεται. Δίνεται η ανοχή από το Προεδρείο -είναι πάντα κατανοητό-, αλλά και οι συνάδελφοι έχουν
έρθει για την ονοµαστική ψηφοφορία.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Βούτσης.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αιτιολογήσω σαφώς το γιατί καταθέτω την επιφύλαξή µου γι’ αυτή τη
συµφωνία.
Τις τελευταίες δεκαετίες η εξωτερική πολιτική της χώρας κινείτο µέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο ενισχύθηκε και στηρίχθηκε
ιδιαίτερα και από τις κυβερνήσεις µε Πρωθυπουργό τον Αλέξη
Τσίπρα και σας παραδόθηκε σαν τέτοια. Είναι γνωστό αυτό το
πλαίσιο. Είναι η αρχιτεκτονική µιας πολυδιάστατης εξωτερικής
ενεργητικής πολιτικής να είµαστε χώρα σταθερότητας, ειρήνης,
µε αδιαπραγµάτευτη την εδαφική κυριαρχία και την εθνική µας
ανεξαρτησία, µε όπλο τον σεβασµό στο Διεθνές Δίκαιο, µια ενεργητική πολιτική και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι
ακριβώς µέσα σε αυτό το πλαίσιο κινούµαστε. Αυτή ήταν η πολιτική µας, αυτή υπηρετήσαµε, αυτή στηρίξαµε και ενισχύσαµε.
Από αυτό το Βήµα πριν από λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός κ.
Μητσοτάκης ανακοίνωσε ευθύτατα τη νέα στρατηγική, το νέο
δόγµα της στρατηγικής της εξωτερικής µας πολιτικής και το νέο
αµυντικό δόγµα: «Ανήκοµεν εις τη Δύση ως προκεχωρηµένο φυλάκιό της».
Ήταν µια ρητορική κατάθεση; Δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι
αδιάψευστα τα στοιχεία τού τι έχει συµβεί την τελευταία διετία.
Ασκείται µια διπλωµατία των υπερεξοπλισµών, πέραν της ανάγκης επαρκούς άµυνας της χώρας, ασκείται µια πολιτική µε παρεµβάσεις και δεσµεύσεις πέραν της περιοχής µας. Αναφέρω
την προθυµία για την εµπλοκή στην περιοχή Σαχέλ, τους Patriot
που στείλαµε στη Σαουδική Αραβία, την ιδιαίτερη και σκανδαλώδη -όπως θεωρούµε εµείς- σύµβαση µε το Ισραήλ για το κέντρο, για τη βάση επί της ουσίας στην Καλαµάτα και βεβαίως,
στην Ουκρανία που εστάλησαν -όπως είπε και ανέλυσε και ο εισηγητής µας κ. Τσίπρας- µονοµερώς οι εξοπλισµοί από πλευράς
της χώρας µας που αποτελούν δείγµα µεγάλης επικινδυνότητας
για ευθεία εµπλοκή της χώρας µας σε πολεµικές επιχειρήσεις.
Άρα ασκείτε παρεµβάσεις και δεσµεύσεις πέραν της περιοχής
µας. Την χαρακτηρίσαµε και µια νέα µεγαλοϊδεατική, θα µπορούσε να πει κανείς, αντίληψη µε προφανείς, όµως, κινδύνους
και δεσµεύσεις για τη χώρα µας.
Επίσης, κάνετε επεκτάσεις συµφωνιών, εν προκειµένω µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής για βάσεις σε αόριστο χρόνο.
Αυτό το τρίπτυχο προφανώς προσδιορίζει τη νέα εξωτερική πο-
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λιτική, το νέο δόγµα, τη νέα στρατηγική για την εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία υφίσταται -εγώ θα έλεγα ότι είναι στον
αντίποδα- της παραδοσιακής -µε όλες της τις εκφάνσεις και τις
αλλαγές- πολιτικής την οποία όλες οι κυβερνήσεις µετά τη Μεταπολίτευση είχαν τηρήσει.
Στο πλαίσιο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αφού
πούµε το αυτονόητο, δηλαδή ότι είναι ανάγκη µε συµφωνίες πολύπλευρες µε όλες τις χώρες να ενισχύονται οι σχέσεις µας, να
ενισχύονται όλες οι προσπάθειες για ανάπτυξη, να ενισχύονται
όλες οι προσπάθειες για την ουσιαστική ενσωµάτωση εν τόπω ή
τη φιλοξενία µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, είναι
σαφές ότι αυτή η πρώτη συµφωνία αµυντικής συνεργασίας, η
οποία γίνεται και µε αµοιβαιότητα, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήµα
παραπέρα εµπλοκής της χώρας µας, όχι µόνο αχρείαστο αλλά
πολύ προβληµατικό.
Θέλω να το πω ευθέως. Εάν έχει κανείς µια επιφύλαξη για καθ’
αυτήν τη συµφωνία µε όλες τις αιρεσιµότητές της µέσα, έτσι
όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 και στο άρθρο 3, ότι τα δύο µέρη
σε κάθε περίπτωση βλέπουν το συγκεκριµένο ζήτηµα εάν έχει
προκύψει για να τοποθετηθούν κ.λπ., η ισχυρή επιφύλαξη έρχεται εάν γνωρίζει κανείς -και δεν έχουµε αυταπάτες- ότι αυτή η
συµφωνία εντάσσεται τελικά -και όχι µόνο στο µυαλό σας, ήσασταν ευθύς και χθες όταν µιλήσατε στην Επιτροπή Εξωτερικών
και Άµυνας- σε αυτό το νέο δόγµα εξωτερικής πολιτικής και άρα
έχει µια χρησιµότητα κατ’ εσάς, η οποία -επαναλαµβάνω- µόνο
κινδύνους αποσταθεροποίησης της πάγιας εξωτερικής πολιτικής
θα µπορούσε να φέρει εάν συνεχίσετε αυτή την εξωτερική πολιτική ως προς το γενικό της πλαίσιο, για την οποία σας έχουµε
εγκαλέσει από εδώ σε όλα τα επίπεδα.
Με αυτή την έννοια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να
καταθέσω αυτή την άποψη µου. Βεβαίως στην ψηφοφορία θα
ακολουθήσω την απόφαση του κόµµατός µας, αλλά ήθελα αυτά
τα πράγµατα να ακουστούν στην Ολοµέλεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, τον κ. Βούτση.
Τώρα θα αρχίσει η σειρά των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων,
µε την ανάστροφη διαδικασία.
Η κ. Φωτεινή Μπακαδήµα από το ΜέΡΑ25 δεν θέλει τον λόγο,
οπότε ξεκινάµε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Νίκο Καραθανασόπουλο, ο
οποίος έχει τον λόγο για πέντε λεπτά. Οι χρόνοι των πέντε λεπτών προβλέπονται για όλους σήµερα. Αυτή είναι η διαδικασία
κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού. Βεβαίως το Προεδρείο δείχνει κάποια ανοχή και καταλαβαίνει τους λόγους για τους οποίους και τη δίνει.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Η συγκεκριµένη σύµβαση, η διακρατική, ανάµεσα στην Ελλάδα
και στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα έρχεται σε µια περίοδο που
κλιµακώνεται η επέµβαση των ρωσικών δυνάµεων στην Ουκρανία
και οι πολεµικές συγκρούσεις µεγαλώνουν. Είναι µια επέµβαση
η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αποτέλεσµα των σκληρών
και αδυσώπητων ανταγωνισµών ανάµεσα στα ιµπεριαλιστικά κέντρα, δηλαδή για τον έλεγχο των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών της ενέργειας ιδιαίτερα και των διαδρόµων
ενέργειας. Τσακώνονται, δηλαδή, οι αστικές τάξεις µε θύµατα
τους λαούς της περιοχής και τους λαούς της Ουκρανίας αλλά
και της Ρωσίας.
Βεβαίως, αυτή η σύγκρουση δεν περιορίζεται απλά και µόνο
στο επίπεδο της Ουκρανίας, αλλά η άµεση εµπλοκή των αµερικανονατοϊκών δυνάµεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά,
διαµορφώνει τις προϋποθέσεις γενίκευσης του πολέµου στην ευρύτερη περιοχή. Και αν δεν γίνει γενίκευση, τουλάχιστον, φουντώνει το έδαφος για επέκταση των ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων
και σε άλλες περιοχές, όπου υπάρχει µεγάλο εύφλεκτο υλικό,
όπου εκφράζονται σφοδροί ανταγωνισµοί. Τέτοιες περιοχές είναι
αυτές των Δυτικών Βαλκανίων, µε τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και την
αλλαγή των συνόρων, µε το Κόσοβο, στο όνοµα της περικύκλω-
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σης της Ρωσίας και της µείωσης της επιρροής της στα Δυτικά
Βαλκάνια από τους αµερικανονατοϊκούς, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο όπου βρήκαν ευκαιρία σήµερα οι
ιµπεριαλιστές, οι Αµερικάνοι και οι νατοϊκοί, να καλούν την Ελλάδα και την Τουρκία να διευθετήσουν τις διαφορές τους στο
όνοµα της συνεκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων και των
υπόλοιπων πλουτοπαραγωγικών πηγών µε τη σφραγίδα, βεβαίως, πάντα των Αµερικανών και του ΝΑΤΟ προς όφελος των
πολυεθνικών εξόρυξης των υδρογονανθράκων. Βάζοντας, δηλαδή, σε κίνδυνο τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µας.
Η Ελλάδα από την πρώτη στιγµή συµµετέχει σε αυτόν τον πόλεµο και συµµετέχει σε αυτόν τον πόλεµο, αφ’ ενός µεν γιατί έχει
ψηφίσει όλες τις αποφάσεις, όπως και όλες οι κυβερνήσεις του
ΝΑΤΟ, για τη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας και µάλιστα
συµµετέχει και ενεργά, µε την αποστολή στρατιωτικού υλικού
στην Ουκρανία. Και, βέβαια, µε τον κύριο Πρωθυπουργό να αφήνει ανοικτό το έδαφος για περαιτέρω αναβάθµιση της εµπλοκής,
ανάλογα µε τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετατρέποντας τη χώρα µας σε στόχο αντιποίνων από µεριάς της Ρωσίας, όπως το έχουν δηλώσει πολύ καθαρά.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, το θέµα δεν είναι τι είδους εµπλοκή θα έχουµε. Δεν υπάρχει ολίγον εµπλοκή, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώς αυτή -όπως είπε και ο πρώην Πρόεδρος της
Βουλής- η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ συγκεκριµένη. Μονοδιάστατη ήταν. Ήταν η αναβάθµιση των σχέσεων σε ακόµη µεγαλύτερα επίπεδα µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και µάλιστα µε τον διαβολικά
καλό Τραµπ, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, Πρωθυπουργός τότε της
Ελλάδας. Από τη Συµφωνία των Πρεσπών, που είχε τη σφραγίδα
των αµερικανονατοϊκών στην περιοχή, µέχρι και την αναβάθµιση
της στρατιωτικής συµφωνίας Ελλάδας - Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής και µε την παραχώρηση, για πρώτη φορά από το ’74,
νέων αµερικανικών βάσεων, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,
στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκειο, στη Λάρισα και
αλλού, µετατρέποντας τη χώρα µας σε ορµητήριο των αµερικανονατοϊκών ιµπεριαλιστικών σχεδιασµών.
Και από αυτή την άποψη δεν περιορίζεται µόνο εκεί, αλλά και
στις σηµερινές επιλογές της Κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ συνδράµει και µε το κυνήγι των εξοπλισµών, αφού τα Ραφάλ τα ψήφισε, τις
γαλλικές φρεγάτες τις ψήφισε- τη σηµερινή συµφωνία που εντάσσεται ακριβώς στην ισχυροποίηση των συµφερόντων των
αµερικανονατοϊκών ιµπεριαλιστών στην περιοχή -και αυτή την
ψηφίζει- µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.
Γιατί όλα τα αστικά κόµµατα, Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, και Κίνηµα Αλλαγής εµπλέκονται σε αυτή την υπόθεση; Γιατί,, ακριβώς
στηρίζουν τη στάση της ελληνικής άρχουσας τάξης για γεωστρατηγική αναβάθµιση στην περιοχή. Με την άρχουσα τάξη να αποτελεί θύτη για τους λαούς και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, για
να συµµετέχει στο πλιάτσικο το οποίο γίνεται σε βάρος των λαών
της περιοχής και τον ελληνικό λαό θύµα να πληρώνει πολύ
ακριβά, τόσο τους στρατιωτικούς εξοπλισµούς που εντάσσονται
στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς όσο και την ακρίβεια, η
οποία αποτελεί, επί της ουσίας, παιδί τόσο του πολέµου όσο και
των πολιτικών που είχαν ασκηθεί τα προηγούµενα χρόνια στο
πλαίσιο της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και της
πράσινης µετάβασης.
Αυτές τις επιλογές, τόσο του ιµπεριαλιστικού πολέµου όσο και
της ιµπεριαλιστικής ειρήνης µε το πιστόλι στον κρόταφο, πληρώνει πολύ ακριβά και θα συνεχίσει να πληρώνει πολύ ακριβά ο
ελληνικός λαός.
Και το ζήτηµα δεν είναι αν η Ελλάδα θα γίνει διαµεσολαβητής,
όπως είπε η Ελληνική Λύση, ανάµεσα στην Ουκρανία και στη
Ρωσία, παίρνοντας τη θέση του Ισραήλ µε την πολυδιάστατη και
φιλειρηνική του πολιτική, όπως είπε. Αλήθεια, που την είδε τη φιλειρηνική πολιτική του Ισραήλ, όταν µατώνει καθηµερινά το λαό
της Παλαιστίνης αλλά και τους υπόλοιπους αραβικούς λαούς της
περιοχής;
Σε αυτό, λοιπόν, το παιχνίδι των ανταγωνισµών ούτε η γεωστρατηγική αναβάθµιση της χώρας µας ούτε η µετατροπή της
σε ενεργειακό κόµβο µέσα από τα δίκτυα αγωγών που εξυπηρετούν τα ευρωατλαντικά συµφέροντα µπορούν να προστατεύσουν
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τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας. Και το βλέπουµε αυτό,
γιατί η Ουκρανία ήταν ενεργειακός κόµβος. Και το αποτέλεσµα
αυτής της µετατροπής σε ενεργειακό κόµβο το πληρώνουν σήµερα πολύ ακριβά οι λαοί της Ουκρανίας και θα συνεχίσουν να
το πληρώνουν και για το επόµενο διάστηµα.
Άρα, λοιπόν, το θέµα για το ΚΚΕ είναι πολύ καθαρό. Καµµία
εµπλοκή της χώρας µας στους ιµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς.
Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να διαλέξει στρατόπεδο ιµπεριαλιστών, είτε είναι των Αµερικάνων, του ΝΑΤΟ είτε είναι της Ρωσίας.
Μέσα από αυτή την εµπλοκή ο µόνος ο οποίος θα πληρώσει πολύ
ακριβά αυτή τη συµµετοχή είναι ο λαός της περιοχής και συνολικά οι λαοί της ευρύτερης περιοχής. Γιατί αυτοί οι ανταγωνισµοί
θα κλιµακωθούν το επόµενο χρονικό διάστηµα βάζοντας ακόµη
τους λαούς να πληρώσουν και µε νέο λουτρό αίµατος µέσα από
αυτή τη διαπάλη. Άρα, λοιπόν, µια άµεση απεµπλοκή της χώρας
µας, το κλείσιµο των βάσεων, η επιστροφή όλων των δυνάµεων
της χώρας µας που είναι στο εξωτερικό αλλά και ιδιαίτερα καµµία συµµετοχή στον πόλεµο της Ουκρανίας Ελλήνων στρατιωτών
και αξιωµατικών είναι το ζητούµενο. Και, βεβαίως, η αποµάκρυνση και το κλείσιµο βάσεων.
Μέσα σ’ αυτή τη διαδικασία της απεµπλοκής της χώρας µας
από τους νατοϊκούς και αµερικανικούς σχεδιασµούς πρέπει ο
λαός να απαιτήσει σήµερα άµεσα µέτρα ανακούφισης από το νέο
κύµα το οποίο δέχεται της ολοµέτωπης επίθεσης, το οποίο εξυπηρετεί τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων για να µπορέσει να ανασάνει, αλλά πάνω απ’ όλα να βαδίσει στον δρόµο
της ανατροπής.
Η ανατροπή για τον ελληνικό λαό σηµαίνει σύγκρουση µε το
καπιταλιστικό σύστηµα τη βαρβαρότητα την οποία ζει και βιώνει
πολύ ακριβά στο πετσί του. Τη βιώνει µε τους πολέµους που γίνονται στην περιοχή, τη βιώνει µε την αύξηση της εκµετάλλευσης, ένα σύστηµα το οποίο έχει σαπίσει και γεννάει φτώχεια,
πολέµους και εξαθλίωση συνολικά για τους λαούς. Μέσα από
αυτή τη διαδικασία µπορεί να δοθεί απάντηση στις σηµερινές
λαϊκές ανάγκες αντιστοιχώντας το επίπεδο των δυνατοτήτων που
υπάρχει για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών µε τις ίδιες τις
ανάγκες του λαού.
Το ΚΚΕ είναι φανερό ότι καταψηφίζει τη σύµβαση -το είπε και
ο εισηγητής µας- γιατί ακριβώς εµπλέκεται όλο και πιο βαθιά η
χώρα µας σε αυτούς τους ανταγωνισµούς. Οι διµερείς αυτές
συµφωνίες έχουν τη σφραγίδα των Αµερικανών και του ΝΑΤΟ.
Ισχυροποιούν την παρουσία των αµερικανο-νατοϊκών ιµπεριαλιστών στην περιοχή και είναι, βεβαίως, επικίνδυνο για τους λαούς.
Και σκεφτείτε -το ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίαςγια ποια συνδροµή των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων µιλάµε
απέναντι σε ενδεχόµενη στρατιωτική αντιπαράθεση µε την Τουρκία όταν τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα έχουν χρηµατοδοτήσει
την Τουρκία µε 10 δισεκατοµµύρια δολάρια. Αυτά για σκέψη και
προβληµατισµό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ κι εγώ τον
κ. Καραθανασόπουλο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και Αντιπρόεδρος της Βουλής, ο
κ. Δηµήτρης Βίτσας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Νικολακόπουλε, αν θέλετε να παρακολουθήσετε αυτά που θα
πω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Πάντα σας
παρακολουθούµε
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είστε
συντοπίτης µου. Γι’ αυτό παρακολουθείτε.
Στο τέλος θα καταλάβετε την τεράστια διαφορά ανάµεσα στη
συµφωνία µε τη Γαλλία και στη συµφωνία µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Δεν σας το λέω σαν αντιπαράθεση αλλά επειδή το
βάλατε σαν ερώτηµα.
Κύριε Υπουργέ, θα προτιµούσαµε και σας το λέω µε πάσα ειλικρίνεια- να συζητάγαµε σήµερα µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα µια οικονοµική συµφωνία, µια εµπορική συµφωνία, µια
πολιτιστική συµφωνία. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ µε τα
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και για το µεταναστευτικό ζήτηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ήταν µια πολύ καλή συνεργασία.
Απλώς θα ήθελα να πω, όπως είπα προηγούµενα, πως αυτού
του είδους οι συµφωνίες, άµυνα είναι. Δεν είναι δηλαδή, µόνο οι
εξοπλισµοί άµυνα αλλά και οι σχέσεις που δηµιουργείς µε µια
σειρά άλλα κράτη.
Βέβαια, για να µην θεωρηθώ, αν και δεν είναι κακό, αθεράπευτα ροµαντικός, καταλαβαίνω πως οι συµµαχίες και οι συµφωνίες στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής δεν µπορούν να
ακολουθούν τι θα θέλαµε να συµβαίνει, αλλά τι πραγµατικά συµβαίνει στον κόσµο. Και το σηµερινό -και όχι µόνο- δίληµµα είναι
Διεθνές Δίκαιο που συµβάλλει στην ειρηνική διευθέτηση των διαφορών ή επικράτηση του δήθεν δικαίου του ισχυρού, µε την επίδειξη της δύναµης πυρός ή ακόµα και τον πόλεµο;
Στα λόγια η απάντηση είναι εύκολη. Όµως, η πραγµατικότητα
αποδεικνύει ότι µια τέτοια απάντηση -και το γεγονός ότι είµαστε
όλοι µε την ειρήνη- δεν είναι ακριβώς ειλικρινής και αληθής και
µερικές φορές είναι και ψευδής. Το λέω αυτό για να καταλάβουµε, κατά την άποψή µου, τι συµβαίνει αυτή τη στιγµή σε ολόκληρο τον κόσµο.
Η παράνοµη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι χιλιάδες
νεκροί, Ουκρανοί, Ρώσοι, άνθρωποι ελληνικής καταγωγής δεν
είναι απλά το τελευταίο γεγονός. Μας εισάγει σε ένα νέο παγκόσµιο εχθρικό περιβάλλον. Εχθρότητα και καχυποψία όλων προς
όλους. Βλέπετε, ότι ακόµα και εσείς λέτε «Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, «ναι» στα αµυντικά, αλλά έχει δώσει κάποια λεφτά στην
Τουρκία». Πώς να το πω; Θα το πω µε ειλικρίνεια. Η Τουρκία µας
απειλεί. Αλλά αυτή η λογική -πώς να το πω µε κάποιον τρόπο-,
ότι φτιάξαµε έναν εχθρό και όλα τα µετράµε µε βάση το τι κάνει
και τι δεν κάνει η Τουρκία, µια χώρα σαν την Ελλάδα µε ιστορία,
µε δυνατότητες, µε συµµαχίες δεν µας βοηθάει.
Ξέρετε, έχω πάντοτε την άποψη ότι αν συνέβαινε -που δεν
πρόκειται να συµβεί στα χρόνια µας, κύριε Δένδια- να βάλει η
Τουρκία, να σταµατήσει τον αναθεωρητισµό της και να δει τις
δυνατότητες, θα µπορούσαµε να έχουµε σχέσεις. Αυτό το δίδυµο θα ήταν εκρηκτικό, πραγµατικά εκρηκτικό και για την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και για την παγκόσµια ειρήνη. Άρα ας
το σκεφτούµε γιατί, επιτρέψτε µου να πω πως έχει πέσει πολύ
τουρκοφαγία και δεν είναι ιδιαίτερα καλό.
Έχουν βέβαια προηγηθεί της ρωσικής εισβολής, µόλις τα τελευταία είκοσι χρόνια οι πόλεµοι στη Γιουγκοσλαβία, στη Συρία,
στο Ιράκ και οι συνεχείς πόλεµοι στο Αφγανιστάν, την Υεµένη και
ο ξεχασµένος πόλεµος στο Κασµίρ, ανάµεσα στην Ινδία και το Πακιστάν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Θέλω να τονίσω, λοιπόν, µε αυτά που λέω ότι έχουµε καθήκον
ως πολίτες, ως πολιτικές δυνάµεις, ως Κοινοβούλιο, ως κυβερνήσεις να υπερασπιστούµε και να προωθήσουµε την ιδέα και την
κατάσταση της ειρήνης. Δεν είναι καλό όλες οι βασικές συµφωνίες που έρχονται στη Βουλή να έχουν πολεµικό, αµυντικό χαρακτήρα. Δεν είναι καλό ένα κυνήγι υπερεξοπλισµών παγκοσµίως
που ήδη έχει ξεκινήσει και στην Ευρώπη. Να το έχουµε στο νου
µας και να το λέµε και στον κόσµο. Θυµάµαι και τον στοίχο του
ποιητή που λέει «τον πόλεµο τον κάνουν µόνα τους τα κανόνια»,
αν τον ξέρετε.
Πράγµατι τώρα, κύριε Νικολακόπουλε, λέµε πως δεν θα συµφωνήσουµε στην αποστολή πολεµικού υλικού ή και προσωπικού
που θα αφορά την εν εξελίξει σύγκρουση µεταξύ Αραβικών κρατών και Υεµένης.
Κύριε Πρόεδρε, όπως είπε ο εισηγητής µας, ψηφίζουµε υπέρ
της συµφωνίας, αλλά να είστε σίγουροι πως θα την παρακολουθούµε πάντα µε βάση το Διεθνές Δίκαιο και το συµφέρον του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εµείς, κύριε Βίτσα.
Ο κ. Βρούτσης αυτή τη στιγµή είναι εκτός.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός, κ. Δένδιας.
Είναι αυτονόητο πως, επειδή άκουσε πολλές παρατηρήσεις σε
πολλά ερωτήµατα, ο Υπουργός θα έχει περισσότερο χρόνο από
τα πέντε λεπτά.
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Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την κατανόησή σας. Πραγµατικά
τα πέντε λεπτά δεν θα µπορούσαν να επαρκέσουν.
Θα ξεκινήσω µε το ζήτηµα της Ουκρανίας, τη σκιά που ρίχνει
η σύρραξη αυτή και στην Ευρώπη και βέβαια και στην Αίθουσα.
Πρόκειται για µια ώρα µαύρη, αν θα µου επιτρέπετε να πω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το είπα και χθες. Η Ελλάδα έχει
βασικές αρχές, επί τη βάσει των οποίων κινείται στην εξωτερική
της πολιτική, το Ανθρωπιστικό Δίκαιο, το απαραβίαστο της εδαφικής ακεραιότητας, τη συµµόρφωση προς τους διεθνείς οργανισµούς στους οποίους µετέχει, δηλαδή το ΝΑΤΟ και την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί τη βάσει αυτών των αρχών πορευόµαστε.
Στο ανθρωπιστικό επίπεδο δεν µπορεί παρά να µας προκαλούν
φρίκη οι σκηνές που µεταδίδει ο τηλεοπτικός φακός από την Ουκρανία, µε εικόνες από µητέρες και παιδιά, βοµβαρδισµούς µαιευτηρίων. Η ρωσική εισβολή δηµιούργησε πάρα πολλά θύµατα,
όπως επίσης θύµατα υπήρξαν µεταξύ της ελληνικής µειονότητας.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά, να ευχαριστήσω θερµά
όλες τις πτέρυγες της Βουλής, µε αυτή την ευκαιρία, για τα αισθήµατα τα οποία εκφράσατε για τους Έλληνες διπλωµατικούς
και συγκεκριµένα για τον πρόξενό µας στη Μαριούπολη, ο
οποίος αυτή τη στιγµή που συζητάµε είναι στον δρόµο της επιστροφής. Δεν έχει έννοια να σας πω σε ποιο ακριβώς σηµείο. Η
πρόβλεψη ήταν να πάει στη Ζαπορίζια, όπως σας είπα χθες. Η
Ζαπορίζια βοµβαρδίστηκε σήµερα το πρωί. Χρειάστηκε µια αλλαγή σχεδίου, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζουµε ότι το αργότερο µέχρι αύριο το βράδυ θα είναι εντός των ευρωπαϊκών
συνόρων.
Θα µου επιτρέψετε όµως να επεκταθώ λίγο στην Ουκρανία.
Κατ’ αρχάς, επί του πολιτικού θέµατος ενηµέρωσε το Σώµα ο
Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και νοµίζω επί τη
βάσει εκείνης της συζήτησης, υπήρξε και µια ευρύτερη κατανόηση στις αρχές που εκπροσωπεί η ελληνική εξωτερική πολιτική, τις οποίες προηγουµένως και ανέπτυξα.
Τέθηκαν, όµως, διάφορα θέµατα στην Αίθουσα, στα οποία θα
ήθελα να έχουµε µια συνεννόηση µεταξύ µας, ακριβώς επειδή
τα ζητήµατα είναι σοβαρά. Όσον αφορά το εάν η Κυβέρνηση
προσπάθησε να περιορίσει τις συνέπειες του γεγονότος, δεν θα
σταθώ στα όσα -ας µην τα χαρακτηρίσω- έχουν γραφεί κατά καιρούς, από το ότι εγώ ζήτησα από τον κ. Λαβρόφ να παρέµβει στις
διαφορές Ελλάδος - Τουρκίας ή διάφορα άλλα φληναφήµατα.
Νοµίζω ότι δεν αξίζουν κανέναν ιδιαίτερο σχολιασµό.
Όσον αφορά όµως το πλαίσιο των προειδοποιήσεων και προς
τους Έλληνες υπηκόους και προς την ελληνική οµογένεια, θα
ήθελα να σας παρακαλέσω να ενσκήψετε στις σαφείς ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Η πρώτη έγινε στις 11 Φεβρουαρίου, µε την οποία συστήσαµε στους Έλληνες που
ταξιδεύουν στην Ουκρανία να έχουν άµεση επαφή µε τις διπλωµατικές µας αποστολές. Στις 14 εκδώσαµε δεύτερη ανακοίνωση,
µε την οποία είπαµε στους Έλληνες να µην πηγαίνουν στην Ουκρανία και συµβουλεύσαµε τους Έλληνες που είναι στην Ουκρανία να αποχωρήσουν και να έρθουν σε επαφή µε τις αρχές µας.
Θυµίζω ότι το ταξίδι µου στη Μόσχα έγινε µετά από αυτό, έγινε
στις 18. Και στις 24 εκδώσαµε κι άλλη ανακοίνωση, µετά από σύσκεψη στην οποία ήταν και ο Υφυπουργός, ο κ. Κατσανιώτης,
στην οποία µε εντονότερο ύφος ζητούσαµε από τους Έλληνες
να φύγουν από την Ουκρανία.
Από εκεί και πέρα ειλικρινά σας λέω, αν λάβετε υπ’ όψιν ότι
επισκέφθηκα και τη Μαριούπολη και συνοµίλησα µε τον Ντµίτρο
Κουλέµπα, τον Ουκρανό οµόλογό µου -µε τον οποίο διατηρώ και
µια καλή προσωπική σχέση- αλλά και επισκέφθηκα τη Μόσχα και
είδα τον κ. Λαβρόφ, δεν ξέρω τι παραπάνω θα µπορούσε να κάνει
η ελληνική Κυβέρνηση για να βοηθήσει την ελληνική µειονότητα
και τους Έλληνες υπηκόους που ήταν εκεί. Μέχρι τώρα που συζητάµε έχουµε εκτελέσει πέντε επιχειρήσεις εκκενώσεων. Ελπίζουµε ότι θα καταφέρουµε και µία έκτη, τη «Νόστος 6».
Εάν υπήρχε όλο αυτό το διάστηµα κάτι παραπάνω που ο οποιοσδήποτε έκρινε ότι θα µπορούσε να γίνει, νοµίζω ότι το ορθό
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θα ήταν κατ’ ελάχιστον να είχε λεχθεί. Εκτός αν κανείς-γιατί
ακούστηκαν, όχι εντός της Αιθούσης, αλλά εκτός αυτής, διάφορα τα οποία αγγίζουν τα όρια της αστειότητας- ανατρέχει στο
1919 όταν ο Κωνσταντίνος Νίδερ αποβιβάστηκε επικεφαλής του
Α’ Σώµατος Στρατού στην Οδησσό. Είναι µια εξαιρετικά δύσκολη
στιγµή, µια τραγική στιγµή. Το ελάχιστο που οφείλουµε όλοι είναι
η απόλυτη σοβαρότητα.
Έρχοµαι, επίσης, στα όσα ακούστηκαν στην Αίθουσα όσον
αφορά την ευρύτερη εξωτερική πολιτική, πριν καταλήξω στο ζήτηµα των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων και της συµφωνίας την
οποία συζητάµε σήµερα και της οποίας µε επάρκεια, όπως και
χθες, τοποθετήθηκε ως εισηγητής µας, ο κ. Ηλίας Νικολακόπουλος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα ασκεί πράγµατι µια ευρύτερη πολιτική. Κύριε Βούτση, έχετε δίκιο. Όχι εκτός των αρχών
της, αλλά ευρύτερη. Θα µου επιτρέψετε, όµως, να σας παρατηρήσω ότι και η ανθρωπότητα µέσω των τεχνολογιών και της παγκοσµιοποίησης έχει συρρικνωθεί. Η Ελλάδα του 1974, του 1975,
του 1976 είναι προφανές ότι δεν είχε τις ίδιες ανάγκες µε την Ελλάδα του 2020, του 2021, του 2022. Έχει αλλάξει η ανθρωπότητα. Αν θέλετε, έχουν αλλάξει και οι ιστορικοί µας συνοµιλητές.
Πού βρισκόταν το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα τη δεκαετία του 1970,
τη δεκαετία του 1980; Πού βρισκόταν η Τουρκία; Η Ρωσία δεν
υπήρχε, ήταν η Σοβιετική Ένωση ακόµη. Πώς ζητάτε, λοιπόν,
από την ελληνική εξωτερική πολιτική να µείνει εκεί που ήταν τη
δεκαετία του 1980; Στην πραγµατικότητα, αυτό θα αποτελούσε
µέγα στρουθοκαµηλισµό.
Το ερώτηµα που χρειάζεται να τεθεί και να απαντηθεί από
κάθε κυβέρνηση, κάθε έθνος, κάθε λαό είναι πώς θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις. Και βεβαίως ορθά λέχθηκε στην Αίθουσα
ότι η Ελλάδα δεν ασκεί µια πολιτική αντιδιαστολής προς την
Τουρκία. Έχουµε µια αυτοτελή πολιτική, µε τις δικές µας εθνικές
προτεραιότητες, µε τα δικά µας εθνικά συµφέροντα, µε τις δικές
µας αρχές, όπου βεβαίως λαµβάνουµε υπ’ όψιν απολύτως την
υπαρκτή τουρκική απειλή. Αλλά, δεν προσδιοριζόµαστε από
αυτό, δεν ασκούµε µια αντιτουρκική πολιτική.
Και πράγµατι, κύριε Βίτσα, όλοι ευχόµαστε να έρθει η στιγµή
που θα µπορούσε η Τουρκία να φύγει από τις παράλογες αξιώσεις της, να επιλυθούν οι διαφορές και να ζήσουµε µαζί. Και
έχετε δίκιο. Θα µπορούσε να υπάρξει µια εκρηκτική δυναµική
σταθερότητας και ασφάλειας στην οικονοµία και παντού από µια
τέτοια συνεννόηση. Και βεβαίως φοβάµαι ότι δεν είναι εύκολο
αυτό να το δούµε κατά τη διάρκεια της ζωής µας. Αλλά, δεν
παύω να το εύχοµαι. Το ίδιο και η Κυβέρνηση και νοµίζω όλοι
µας. Αλλά, η Ελλάδα οφείλει να ανταποκριθεί σ’ αυτό το νέο περιβάλλον, το ευρύ περιβάλλον.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι βλέπατε τη σελίδα του
Υπουργείου χθες, το πρωί συνοµίλησα µε τον Υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού, το απόγευµα µε τον Υπουργό Εξωτερικών
του Ισραήλ, µεθαύριο θα πάω στη Νέα Υόρκη να δω τον Γενικό
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για το ουκρανικό, για το λιβυκό, για τα ζητήµατα της Ανατολικής Μεσογείου και τη Δευτέρα
το βράδυ θα πάω στην Ινδία για να δω τον Υπουργό Εξωτερικών
της Ινδίας. Βεβαίως, όλα αυτά το 1980 θα ακουγόντουσαν διαπλανητικά. Αλλά, αυτή είναι η εξωτερική πολιτική την οποία απαιτεί η συγκυρία.
Και, βεβαίως, δεν υπήρχε στρατηγικός ορίζοντας της χώρας
στον Περσικό Κόλπο, όπως είπε ο κ. Λοβέρδος προηγουµένως,
όπως τον µάθαµε να λέγεται παλιά. Δεν υπήρχε, ήταν εκτός του
ορίζοντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τότε. Αλλά, τώρα
οφείλει να είναι. Διότι και ευκαιρίες και απειλές εκπηγάζουν από
τον ευρύτερο χώρο. Και είµαι πολύ περήφανος γι’ αυτή τη συµφωνία που έρχεται σήµερα ενώπιών µας.
Και ορθά, κύριε Λοβέρδο, -συµφωνώ πολύ µαζί σας τελευταία
και ανησυχώ- παρατηρήσατε ότι δεν είναι σύνηθες να έρχεται
µια αµυντική συµφωνία µε µια χώρα που είναι ίσως από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάµεις στον ευρύτερο αραβικό κόσµο.
Δεν µπορεί αυτό να το περνάµε ως κάτι το αυτονόητο. Δεν υπογράφονται κάθε µέρα αµυντικές συµφωνίες.
Και σας είπα και στην Ολοµέλεια -και δεν το συσχετίζω µε την
Τουρκία γιατί δεν πρέπει να συσχετιστεί µε την Τουρκία- να πα-
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ρατηρήσετε ότι κατά τη διάρκεια της µεγάλης κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο τέσσερα εµιρατινά F-16 Block 60 µε εκατόν
τριάντα άτοµα προσωπικό ήταν στο αεροδρόµιο των Χανιών.
Όπως επίσης σας παρακαλώ, µην πέσετε στον πειρασµό να θεωρείτε οτιδήποτε κάνει η χώρα κάτω από ένα φακό ενός οιονεί
αντιτουρκισµού. Δεν χρειάζεται αυτό. Εµείς δεν είµαστε αντίθετοι οι φίλοι µας, οι σύµµαχοί µας να συνοµιλούν µε την Τουρκία.
Μας ενδιαφέρει να συνοµιλούν µε την Τουρκία, να συνάπτουν
συµφωνίες µε την Τουρκία, διότι έτσι η Τουρκία ακούει αυτά που
πρέπει να ακούσει. Και αν η Τουρκία στρέψει και έρθει στην παράταξη των χωρών που αποδέχονται το Διεθνές Δίκαιο, που αποδέχονται το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που αποδέχονται τον
καταστατικό χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, που δεν απειλούν
άλλα κράτη µε χρήση βίας, τόσο το καλύτερο για την Τουρκία,
τόσο το καλύτερο για όλους µας. Είναι θετικό να τα ακούει αυτά
η Τουρκία.
Και δεν έκρυψα ποτέ σε αυτή την Αίθουσα ότι η εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι µια πολιτική επάλληλων
κύκλων την οποία σας έχω αναλύσει. Ο δεύτερος κύκλος είναι ο
κύκλος της Βόρειας Αφρικής και της ευρύτερης αυτής περιοχής,
που συνδυάζει τις άριστες σχέσεις µε το Ισραήλ µε τις άριστες
σχέσεις µε πάρα πολλές χώρες του αραβικού κόσµου. Ποτέ παραδείγµατος χάριν δεν είχαµε τις σχέσεις που έχουµε τώρα µε
την Αίγυπτο. Ποτέ! Ποτέ δεν είχαµε τις σχέσεις που έχουµε µε
τη Σαουδική Αραβία. Ποτέ! Και αυτά δεν είναι αδιάφορα. Και
αυτό βεβαίως δεν σηµαίνει ότι αποδεχόµαστε το σύνολο του
εσωτερικού νοµικού πλαισίου αυτών των χωρών, γιατί ελέγχθηκε
και αυτό, ιδίως για τη Σαουδική Αραβία.
Και σας έχω πει ότι η εξωτερική πολιτική θα επεκταθεί και
πέραν της Ινδίας, στις αρχιπελαγικές χώρες που έχουν τις ίδιες
αντιλήψεις µε εµάς για την UNCLOS, στην Αφρική στην οποία
ήδη έχω πάει έξι φορές. Και σας λέω µόνο ότι την τελευταία
φορά στην Σενεγάλη -έγινε επίσης αντικείµενο κριτικής- την ώρα
που κατέβαινε το ελληνικό αεροπλάνο απογειωνόταν από το ίδιο
αεροδρόµιο το αεροπλάνο του Προέδρου Ερντογάν. Και σας το
λέω όχι γιατί αντιδιαστέλλουµε µε την Τουρκία. Σας ξαναλέω
αυτό είναι λάθος. Αλλά γιατί πρέπει κάποιος να αντιληφθεί ότι
αν η Ελλάδα προορίζεται να επιβιώσει και να µεγαλουργήσει
πρέπει να αναπτυχθεί, να ανοίξει τις δυνατότητές της. Ιστορικά
πάντα ήµασταν µια κοσµοπολίτικη, ανοιχτή κοινωνία. Εµπορευόµασταν πάντα στα όρια του γνωστού µας κόσµου κάθε φορά στις
ιστορικές µας φάσεις.
Και βεβαίως άκουσα µια κριτική για ελληνικό πλοίο ελληνικής
πλοιοκτησίας που φόρτωσε ρωσικό πετρέλαιο. Δεν υπάρχει απαγόρευση εξαγωγής ενέργειας στις κυρώσεις µας, αν θυµάµαι
καλά. Και βεβαίως δεν είναι αυτή η Κυβέρνηση που θα καταστήσει τον ελληνικό εφοπλισµό ως απολογούµενο.
Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να είµαι επίσης
σαφής. Πρέπει να συνυπολογίσουµε την ανάγκη µιας νέας συνολικής αρχιτεκτονικής. Πρέπει να την συνοµολογήσουµε. Δεν
µπορούµε να µείνουµε περιορισµένοι στο στενό µας γεωγραφικό
χώρο του νοτίου τµήµατος της βαλκανικής χερσονήσου. Πρέπει
να αναπτυχθούµε. Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη είναι πρόκληση για την
Ελλάδα όχι στενού συµφέροντος, αλλά ευρύτερου ερωτήµατος
ασφάλειας. Έχουµε υποχρέωση απέναντι στη χώρα µας, απέναντι στις αξίες που εκπροσωπούµε, απέναντι στις αρχές που εκφράζουµε, να διευρύνουµε τους ορίζοντές µας. Και µπορούµε
να το κάνουµε χωρίς κόµπλεξ µικροµεγαλισµούς, χωρίς να παριστάνουµε κάτι που δεν είµαστε, χωρίς να οραµατιζόµαστε γεωπολιτικές επεκτάσεις, αλλά προασπίζοντας τις αρχές µας, τα
συµφέροντά µας και την οικονοµική µας παρουσία, τις εξαγωγές
µας, τις επενδύσεις στη χώρα µας που είναι απαραίτητες για την
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επιβίωση στον 21ο αιώνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Καταλήγω. Θα ήθελα να πω ειλικρινά ότι θεωρώ µεγάλο επίτευγµα της Εθνικής Αντιπροσωπείας και της ελληνικής κοινωνίας
το ότι συµφωνίες όπως η σηµερινή, ψηφίζονται µε ευρύτατη
πλειοψηφία. Αυτό σηµαίνει ότι σε ένα µεγάλο βαθµό έχουµε περάσει σε ένα στάδιο εθνικής ωριµότητας απαραίτητης για να επιβιώσουµε. Θυµίζω ότι οι µεγάλοι εθνικοί διχασµοί, -το λέω
πάντοτε για να µένει καταγεγραµµένο- έγιναν γύρω από θέµατα
εξωτερικής πολιτικής.
Θυµίζω ότι οι µεγάλοι εθνικοί διχασµοί, το λέω πάντοτε για να
µένει καταγεγραµµένο, έγιναν γύρω από θέµατα εξωτερικής πολιτικής. Άρα είναι µεγάλο κεφάλαιο για τον λαό, για το έθνος, για
την πατρίδα ότι µπορούµε να βλέπουµε τις προκλήσεις του παρόντος και του µέλλοντος µαζί, να οµονοούµε, να δηµιουργούµε
ένα αρραγές εθνικό µέτωπο και να πηγαίνουµε µπροστά. Έτσι
θα είναι η Ελλάδα ισχυρότερη στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το ρολόι κοιτάγατε;
Ακριβώς δεκαπέντε λεπτά; Το έχει η γειτονιά µας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών):
Δεν θα τολµούσα να υπερβώ τον χρόνο που µου δώσατε, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση ενιαία επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άµυνα και των ρηµατικών
διακοινώσεων σχετικά µε το ελληνικό πρωτότυπο κείµενο της
Συµφωνίας».
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 εδάφιο γ του Κανονισµού της
Βουλής µε πρωτοβουλία του Προέδρου της θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί του άρθρου πρώτου, επί του
άρθρου δεύτερου (ακροτελεύτιου), καθώς και επί του συνόλου
του νοµοσχεδίου λόγω της ειδικής πλειοψηφίας που απαιτεί το
άρθρο 27 παράγραφος 2 του Συντάγµατος.
Διακόπτουµε τη συνεδρίαση για λίγα λεπτά, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους. Οι ψήφοι αυτές θα καταχωριστούν στα Πρακτικά και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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9863

9864

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9865

9866

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9867

9868

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9869

9870

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9871

9872

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9873

9874

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9875

9876

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9877

9878

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9879

9880

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9881

9882

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9883

9884

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9885

9886

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9887

9888

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9889

9890

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9891

9892

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9893

9894

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9895

9896

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9897

9898

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9899

9900

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9901

9902

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9903

9904

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9905

9906

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9907

9908

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9909

9910

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9911

9912

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9913

9914

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9915

9916

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9917

9918

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9919

9920

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9921

9922

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9923

9924

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9925

9926

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα ήθελα να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της επί του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυµης Εταιρείας “Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε” και άλλες διατάξεις του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί της αρχής του νοµοσχεδίου ψήφισαν 288 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 266
Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 22
Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ουδείς εψήφισε.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
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Επί του άρθρου πρώτου του νοµοσχεδίου ψήφισαν 288 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 266 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 22 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ουδείς ψήφισε.
Συνεπώς το άρθρο πρώτο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου δεύτερου του νοµοσχεδίου, του ακροτελεύτιου, ψήφισαν 288 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 266 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 22 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ουδείς ψήφισε.
Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του συνόλου του νοµοσχεδίου ψήφισαν 288 Βουλευτές.
Υπέρ του συνόλου του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν
266 Βουλευτές.
Κατά του συνόλου του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν
22 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ουδείς ψήφισε.
Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9929

9930

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9931

9932

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9933

9934

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9935

9936

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9937

9938

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9939

9940

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9941

9942

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9943

9944

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9945

9946

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9947

9948

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9949

9950

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9951

9952

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9953

9954

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9955

9956

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9957

9958

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9959

9960

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9961

9962

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9963

9964

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9965

9966

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9967

9968

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9969

9970

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9971

9972

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9973

9974

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

9975

9976

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άµυνα και των
ρηµατικών διακοινώσεων σχετικά µε το ελληνικό πρωτότυπο κείµενο της Συµφωνίας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε την κοινή συνεργασία στην εξωτερική
πολιτική και την άµυνα και των ρηµατικών διακοινώσεων σχετικά µε το ελληνικό πρωτότυπο κείµενο της Συµφωνίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο Κύρωση Συµφωνίας και Ρηµατικών Διακοινώσεων
Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την
άµυνα
Άρθρο 1 Αντικείµενο Συµφωνίας
Άρθρο 2 Διαδικασία διαβουλεύσεων
Άρθρο 3 Υλοποίηση δράσεων µε έγκριση του φιλοξε νούντος
κράτους
Άρθρο 4 Ανώτατη Κοινή Επιτροπή
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Άρθρο 5 Υποχρεώσεις και ευθύνη προσωπικού
Άρθρο 6 Διαβαθµισµένες πληροφορίες
Άρθρο 7 Ρυθµίσεις για στρατιωτική συνεργασία
Άρθρο 8 Κάλυψη εξόδων
Άρθρο 9 Διαδικασία επίλυσης διαφορών
Άρθρο 10 Τροποποίηση Συµφωνίας
Άρθρο 11 Ισχύς Συµφωνίας
Ρηµατική Διακοίνωση Πρεσβείας Ελληνικής Δηµοκρατίας
Ρηµατική Διακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς
Συνεργασίας Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας και Ρηµατικών Διακοινώσεων
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων
Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άµυνα, η οποία υπογράφηκε στο Άµπου
Ντάµπι, στις 18 Νοεµβρίου 2020, και οι ρηµατικές διακοινώσεις
που ανταλλάχθηκαν µεταξύ της Πρεσβείας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, στις 16 και 28
Νοεµβρίου 2021, αντίστοιχα. Το πρωτότυπο κείµενο της Συµφωνίας, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, και το πρωτότυπο
κείµενο των ρηµατικών διακοινώσεων στην αγγλική και την αραβική γλώσσα, και η µετάφραση στην ελληνική, έχουν ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας και των ρηµατικών διακοινώσεων, που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 11 της Συµφωνίας.
Αθήνα,........................2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

4. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 13.09’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Πέµπτη
17 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του
Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική
ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

